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z 57. schůze Rady města Havířova 

konané dne 11.01.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 57. schůzi Rady města Havířova, konané dne 11.01.2017  

 

2717/57RM/2017 - Zvolení ověřovatele 57. schůze RMH, konané dne 11.01.2017 
 

2718/57RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 56. schůze RMH, konané dne 21.12.2016  
 

2719/57RM/2017 - Schválení pořadu 57. schůze RMH, konané dne 11.01.2017 

 

2720/57RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 57. RMH 

 

2721/57RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017  
  

2722/57RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

2723/57RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

2724/57RM/2017 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2017 

 

2725/57RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4118, k.ú. Havířov-město 

 

2726/57RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice 

 

2727/57RM/2017 - Výkup pozemku parc.č. 552/2, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi 

 

2728/57RM/2017 - Výkup pozemků a stavby rodinného domu čp. 107, k.ú. Šumbark  

– ing. Antonín Olšar            

 

2729/57RM/2017 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá, u OC Globus  

 

2730/57RM/2017 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281, 

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

 

2731/57RM/2017 - Pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice 

 

2732/57RM/2017 - Pronájem části pozemku parc. č. 1237/1,  k.ú. Havířov–město,  

pod reklamními hodinami   

 

2733/57RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

 

2734/57RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí 

 

2735/57RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – spol. T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

2736/57RM/2017 - Podání žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování části města  

Havířova – lokalita Fryštátská a okolí“ z Operačního programu  

Životní prostředí 2014-2020 

 

2737/57RM/2017 - Změny v plánu akcí schváleného rozpočtu OSRM na rok 2017 
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2738/57RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 102. – 104. 

 

2739/57RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 1. – 4.  

 

2740/57RM/2017 - Návrh změny 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 

 

2741/57RM/2017 - Návrh změny zástupce Rady města Havířova v pracovní skupině  

pro řešení problematiky městské hromadné dopravy v Havířově  

(dále jen „MHD Havířov“) 

 

2742/57RM/2017 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2017  

   

2743/57RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné  

pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání 

 

2744/57RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – restaurace Městského fotbalového areálu  

v Havířově-Prostřední Suché   

 

2745/57RM/2017 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného  

(nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov,  

příspěvkové organizace 

 

2746/57RM/2017 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z grantového  

řízení Nadace OKD v nadačním programu „Pro region“   

 

2747/57RM/2017 - Jiří Matějíček – dohoda o splátkách dluhu    

 

2748/57RM/2017 - Ochranná známka „EUROPA CUP 2011 HAVÍŘOV – CZECH REPUBLIC“  

- zaregistrování zaměnitelné ochranné známky    

 

2749/57RM/2017 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2017  
 

2750/57RM/2017 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 1   

                                                                                                                        

2751/57RM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností HTS, a.s. 

 

2752/57RM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

                                                                           

2753/57RM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti TSH a.s. 

  

2754/57RM/2017 - Náklady na externí právní služby  

         

2755/57RM/2017 - Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro  

volební období 2017 – 2021  

            

2756/57RM/2017 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
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2757/57RM/2017 - Odprodej elektroniky 

 

2758/57RM/2017 - Výpůjčka notebooků  

 

2759/57RM/2017 - Odměny členům zastupitelstva  

 

2760/57RM/2017 - Odepsání škody 4 000 Kč 

 

2761/57RM/2017 - Změny ve složení komisí RMH 

 

2762/57RM/2017 - Informativní zpráva o řešení vyčíslení škody na MRA, s.r.o.  
 

2763/57RM/2017 - Veřejná zakázka „OŘ/65/MRA/16 - Výměna oken v obytných domech  

ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“ – informace  

o podání podnětu k ÚOHS 

 

2764/57RM/2017 - Delegování zástupců statutárního města Havířova na valné hromady 

obchodních společností s majetkovou účastí města - změny 

 

2765/57RM/2017 - odvolání ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov a jmenování ředitele 

 

2766/57RM/2017 - Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 23.01.2017 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 57. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.01.2017 

 

2717/57RM/2017 - Zvolení ověřovatele 57. schůze RMH, konané dne 11.01.2017______________ 
 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 57. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 11.01.2017 

          pana Ing. Jiřího MARTINKA 

 

 

2718/57RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 56. schůze RMH, konané dne 21.12.2016_________  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu z 56. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 21. prosince 2016 

 

 

2719/57RM/2017 - Schválení pořadu 57. schůze RMH, konané dne 11.01.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 57. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.01.2017  

dle přílohy 

 

 

2720/57RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 57. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

1425/29RM/2015 Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Dolní Suchá – stoka EA-3“             

1917/41RM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Výstavba 

železniční zastávky Havířov – Střed“   

2404/50RM/2016 Prodloužení Smlouvy o nájmu části nemovité věci 

v objektu Společenského domu v Havířově 



 
USNESENÍ  

z 57. schůze Rady města Havířova 
konané dne 11.01.2017 

6 

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 

2527/52RM/2016 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s.  

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. 

2680/56RM/2016 Ceník poskytovaných služeb na rok 2017 Technických 

služeb Havířov a.s. (TSH a.s.)  

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

1481/30RM/2016 Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro 

rok 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             

1866/39RM/2016 Městská realitní agentura, s.r.o. – žádost jediného 

společníka o poskytnutí informací   

2147/46RM/2016 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady – odvolání a 

volba člena dozorčí rady společnosti 

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“    

2401/50RM/2016 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku 

a použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2436/50RM/2016 Informace o výsledku volby místopředsedy dozorčí rady 

společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

2464/51RM/2016 Informativní zpráva o stavu hospodaření ve spol. 

ZÁMEK Havířov, s. r. o. za období 1. - 9. 2016 

2472/51RM/2016 Zastavení soudního výkonu rozhodnutí ve věci vyklizení 

obecního bytu - Milan Budinský         

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 

2502/51RM/2016 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - 

uložení pokuty za správní delikt 
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2503/51RM/2016 

 

Stavba č. 15031 – „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na 

Domov se zvláštním režimem“  

2526/52RM/2016 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

2528/52RM/2016 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č. 

1814/18, 2593/3,k.ú. Bludovice  

2540/52RM/2016 Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ – 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 541/OSRM/2016         

2543/52RM/2016 Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – 

„Ostatní dotace a dary“ 

2556/52RM/2016 Souhlas s uzavřením Partnerské smlouvy o poskytování 

terénních sociálních služeb  

2574/53RM/2016 Informace k rozúčtování tepla na vytápění v roce 2017 

2581/53RM/2016 Ukončení smluv na provádění komplexní údržby zeleně 

v okrsku č. 3 a č. 4 

2588/54RM/2016 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 

2591/54RM/2016 Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova – dodatek č. 3 

2595/54RM/2016 Odběr a nakládání s odpadem z činnosti VPP v roce 

2017 – zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

2599/54RM/2016 Zastavení soudního výkonu rozhodnutí ve věci vyklizení 

obecního bytu – Michal Beza       

2613/54RM/2016 Zřízení věcných břemen ve prospěch Havířovské 

teplárenské společnosti, a.s. 

2614/54RM/2016 Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

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 

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 

2643/54RM/2016 Návrh na poskytnutí a navýšení dotací z výdajové části 

OJ 10 – Ostatní dotace a dary  

2653/54RM/2016 Návrhy řešení budoucí organizace provozu domovů se 

zvláštním režimem ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 

2659/54RM/2016 Jmenování člena Občanské komise č. 3 pro část města 

Havířov-Dolní Suchá 

2660/54RM/2016 Nastoupení náhradníka 

2664/55RM/2016 OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech 

ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“  - 

rozhodnutí o námitkách 

2669/56RM/2016 Přijetí bezpečnostních opatření 

2673/56RM/2016 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 
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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 

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        

2705/56RM/2016 Žádost o změnu smlouvy o nájmu nemovitosti s 

Vysokou školou sociálně správní, Institutem 

celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

2711/56RM/2016 Stavba „Kino Centrum Havířov“ – odvolání proti 

rozhodnutí soudu I. stupně   

2712/56RM/2016 Komise bytová Rady města Havířova – změna statutu             

 

 

2721/57RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017___________________  
  

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality  

na místní úrovni 2017 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na 

realizaci těchto dílčích projektů:  

projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2017“ 

projekt „Havířov - Ženy naučte se bránit II.“  

projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“  

 

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši: 

100 800,- Kč na projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2017“ 

    6 400,- Kč na projekt „Havířov - Ženy naučte se bránit II.“  

  29 800,- Kč na projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro  

rodiče s dětmi“ 
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uložit  

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu 

úprav rozpočtu na rok 2017 navýšení výdajů MP Havířov 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 

 

 

2722/57RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 23 o velikosti 0+1 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov- Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………… 

2. Byt č. 13 o velikosti 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………… 

3. Byt č. 160 o velikosti 0+2 na ulici Střední 504/3, Havířov-Šumbark, 

pořadí žadatelů: 1. …………… 

4. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1169/1c, Havířov-Šumbark, 

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………… 

5. Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Petra Bezruče 1544/7, Havířov-Podlesí,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………,  

3. …………… 

6. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1107/11, Havířov-Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………….… 

7. Byt č. 10 o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1099/8, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………  

 

p o v ě ř u j e 

 

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: 15.1.2017 
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2723/57RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 15.12.2016 a 1.1.2017  

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 3 

 

 

2724/57RM/2017 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2017____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í 

 

zajišťování reklamy na volné byty v majetku města Havířova na náklady účtu 

hospodářské činnosti dle zpracované přílohy č. 1 „Návrh balíčku reklamní 

kampaně Městská realitní agentura, s. r. o. Havířov 2017“ 

 

                                                              Z: ředitel MRA, s.r.o. 

                                                             T: rok 2017 

 

 

2725/57RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4118, k.ú. Havířov-město____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 4118, k.ú. Havířov-město  

o výměře cca 24 m
2
, panu ing. Aleši Olšarovi, …………………………, za účelem 

vybudování parkovacího stání  
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2726/57RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice  

o výměře 1 148 m
2
, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.,  

Bělohorská 2428/203, Praha 6,  IČO: 25110161za účelem vybudování parkoviště 

 

   

2727/57RM/2017 - Výkup pozemku parc.č. 552/2, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi_________ 
 

Rada města Havířova  

 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit výkup  pozemku parc.č. 552/2 o  výměře 17 m

2
, kat. území Dolní  Datyně  

od spoluvlastníků manželů Jana Opálky a Aleny Opálkové, ……………………… 
za smluvní cenu 95,- Kč/m

2
, celkem za kupní cenu 

ve výši 1 615,- Kč 
 

 

2728/57RM/2017 - Výkup pozemků a stavby rodinného domu čp. 107,  
k.ú. Šumbark – ing. Antonín Olšar____________________________________            
 
Rada města Havířova 
 

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

neschválit výkup  pozemků parc.č. 1564/1, zastavěná plocha, nádvoří  výměře  
530 m

2
, parc.č. 1564/2, ost.plocha, jiná plocha o výměře 78 m

2
, parc.č. 1565, 

zahrada o výměře 174 m
2
, parc.č. 1566, zahrada o výměře 375 m

2
, parc.č. 1567, 

trvalý travní porost o výměře 344 m
2
, parc.č. 1568/1, orná půda o výměře 6 446  

m
2
, parc.č. 1568/2, orná půda o výměře 474 m

2
, parc.č. 1569, trvalý travní porost  

o výměře 1 187 m
2
  a parc.č. 1573, ost.plocha, jiná komunikace o výměře  769 m

2
, 

celkem 10 377 m
2
 a stavby rodinného domu čp. 107 na pozemku parc.č. 1564/1 

včetně drobných staveb a příslušenství, vše v kat. území Šumbark  
od pana ing. Antonína Olšara, ……………………………………………………, 
za smluvní cenu ve výši 4.477.400,- Kč  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
   



 
USNESENÍ  

z 57. schůze Rady města Havířova 
konané dne 11.01.2017 

12 

2729/57RM/2017 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá, u OC Globus______________  

 
Rada města Havířova 
 

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

schválit přijetí daru pozemků do majetku města v k. ú. Prostřední Suchá,  
parc. č. 2604/3 ostatní plocha silnice o  výměře 451 m

2
, parc. č. 2604/8 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 256 m
2
, parc. č. 2604/9 ostatní plocha silnice  

o  výměře 240 m
2
, parc. č. 2604/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře  

255 m
2
, parc. č. 2604/39 ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 4 m

2
,  

parc. č. 2604/40 ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 21 m
2
, parc. č. 2604/41 

ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 296 m
2
, parc. č. 2604/42 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o  výměře 22 m
2
, zastavěných stavbou chodníku  

a přilehlými plochami  podél silnice č. III/4746 (ul. Dělnická u Globusu),  
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1877/4, 
Karviná, IČO: 00095711 

 

 
2730/57RM/2017 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281, 

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

 

s c h v a l u j e 
 
1. záměr  prodloužení  pronájmu  části  pozemku  parc. č. 3727,  

k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m
2
, označeného č. 2 s podélným stáním,  

ul. Železničářů v Havířově – Městě, pro pana Rostislava Šeredu,  
……………………………………………, IČO: 67681310 

 
2. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 3727, k.ú. Havířov – město,  

o výměře 12 m
2
, označeného č. 3 s podélným stáním, ul. Železničářů  

v Havířově – Městě, pro pana Petra Hadaše, …………………………………… 
………………… IČO:  87134942 

 
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,  
…………………………, IČO: 73899291 

 

 

2731/57RM/2017 - Pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice___________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e     
 
pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice o výměře 5 m

2
,  

panu Erichu Cieślarovi, ……………………… k  již postavenému prodejnímu 
stánku s prodejem novin, časopisů, potravin a smíšeného zboží za podmínek: 
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- na dobu neurčitou  od 1.1.2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků  
a o zřízení věcného břemene: 5 m

2
 stánek x 800,- Kč/m2/rok = 4 000,- Kč/ročně                                               

- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou  
schůdnost přístupu ke stánku 

 

a 
 

ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 464/62,  
k.ú. Bludovice č. 306/OSM/2013 s paní Kristýnou Jakubcovou ,  
………………………………………………,  dohodou k 31.12.2016 

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 
a dohody o ukončení nájemní smlouvy                                                 

 
                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                        T:  31.03.2017 
 

    
2732/57RM/2017 - Pronájem části pozemku parc. č. 1237/1,  k.ú. Havířov-město,  

pod reklamními hodinami____________________________________________   
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části pozemku v  majetku města parc. č. 1237/1, k. ú. Havířov–město,  
o výměře 1 m

2
 pod reklamními hodinami s reklamní plochou o celkové výměře  

8 m
2
, umístěnými u cukrárny Italka na Hlavní třídě, nájemci CZECH TIME 

MEDIA, s.r.o., Kloboučnická 1435/24, 140 00 Praha–Nusle, za smluvní nájemné 
za pozemek ve výši 3000,-Kč/m

2
/rok, s možností bezplatného využití dvou 

reklamních ploch městem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
od 1. 1. 2017,  s tím, že  nájemce bude povinen na své náklady zajišťovat 
pravidelnou údržbu a řádný chod hodin 
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy   

  
                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                T: 31. 1. 2017  
 

   
2733/57RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – štítové stěny obytného domu  

na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, k umístění reklamního zařízení – baneru  
o rozměrech 5 x 12 m (60 m

2
), spol. Melvin CZ s.r.o., IČO: 26785919  
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 9,20 m
2
 v suterénu 

obytného domu ul.  Mozartova  č. p. 1062, Havířov-Město, p. Aleně Klúglové, 

jako sklad pro vlastní potřebu 

 

3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 223 o výměře  

12,27 m
2
 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, Svornosti 2, 

Havířov-Město. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 1 500,- Kč/m
2
/rok,  

vč. DPH.  

 

 

2734/57RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 35,63 m
2 

v přízemí přístavby zdravotního střediska ul. Studentská 26, 

Havířov-Podlesí, spolku Český svaz bojovníků za svobodu, IČO: 00442755, 

jako kancelář spolku, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- měsíční nájemné 500,- Kč bez DPH 

 

2. pronájem části nemovité věci - prostoru o výměře 0,8 m
2
 vpravo ve vstupním 

prostoru před halou (OP+pasy) v přízemí části C budovy Radnice, Svornosti 2, 

Havířov-Město, k umístění 1 ks nápojového automatu provozovateli  

spol. Coca-cola HBC Česká republika, s.r.o., IČO: 41189698, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- roční nájemné 6 000,- Kč + DPH, tato částka zahrnuje nájem a spotřebu  

el. energie za 1 ks automatu, nájemné bude splatné ve dvou splátkách  

k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku 

 

3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 157,85 m
2 

v přízemí části D budovy Radnice č. p. 86 ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, nájemkyni p. Radce Witové, IČO: 63346711, dohodou  

k 31. 1. 2017 

 

4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 157,85 m
2 

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, za podmínek: 

- nájemné 1.727,- Kč/m
2
/rok + DPH za prostor o výměře 150,42 m

2 

- nájemné 1.500,- Kč/m
2
/rok + DPH za prostor (nový vstup) o výměře 7,43 m

2
 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2017 

 

5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 45,32 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark, 

spol. Biokado s.r.o., IČO: 01475321, jako prodejnu a sklad bylin, za podmínek: 

- nájemné 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 



 
USNESENÍ  

z 57. schůze Rady města Havířova 
konané dne 11.01.2017 

15 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

dle bodu 2. a 4. usnesení a dohody o ukončení nájmu dle bodu 3. usnesení 

           

Z: vedoucí OSRM 

          T: 31. 3. 2017 

 

 

2735/57RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – spol. T-Mobile Czech Republic a.s.__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – vnitřní části střešní nástavby a části střechy 

k umístění technologie a antén o celkové výměře 34 m
2
 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, za podmínek: 

- roční nájemné 100 000,- Kč + DPH 

- platba pololetně 

- nájem na dobu určitou 5 let od účinnosti nájemní smlouvy 

- úprava nájemného o míru inflace 

- hrazení el. energie na základě samostatného měření 

- zařízení může nájemce provozovat ve sdíleném režimu s dalšími  

provozovateli mobilních sítí. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

 

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 31. 3. 2017 

 

 

2736/57RM/2017 - Podání žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování části města  

Havířova – lokalita Fryštátská a okolí“ z Operačního programu  

Životní prostředí 2014-2020__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování části města  

Havířova – Fryštátská a okolí“ z Operačního programu Životní  

prostředí 2014-2020 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky města Havířova pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu 

podpisem žádosti o podporu a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

Z: vedoucí OSRM 

T: 19.01.2017 

 

 

2737/57RM/2017 - Změny v plánu akcí schváleného rozpočtu OSRM na rok 2017_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 

1. zařazení akce „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního  

portálu“ do plánu akcí schváleného rozpočtu OSRM na rok 2017 a zajištění 

financování akce přesunem mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 

OSRM na rok 2017 dle důvodové zprávy  

 

2. zařazení akce „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody,  

Havířov-Šumbark“ do plánu akcí schváleného rozpočtu OSRM na rok 2017  

a zajištění financování akce přesunem mezi paragrafy a položkami schváleného 

rozpočtu OSRM na rok 2017 a zapojením dodatečných prostředků do 

schváleného rozpočtu OSRM na rok 2017 v rámci rozpočtových úprav č. II  

dle důvodové zprávy 

 

u k l á d á   

 

vedoucímu ekonomického odboru navýšit rozpočtované výdaje OSRM  

na rok 2017 na krytí akce „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody,  

Havířov-Šumbark“ o částku 38.000.000,- Kč v rámci rozpočtových úprav č. II 

          

         Z: vedoucí EO 

          T: 02/2017 

 

 

2738/57RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 102. – 104.___ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 102. – 104., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 102. – 104. tyto nové závazné  

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 729 145,31 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 933 130,15 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 41 005,03 tis. Kč 
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tř. 3 - kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 751 510,13 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 627 021,88 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 323 438,15 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 866,35 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 26 813,63 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 504,13 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 217 377,61 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 954,87 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 276 512,12 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  221 964,79 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 79 302,10 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 485 292,18 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 800,37 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 303 583,73 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 046,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 993,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 042,00 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 470,05 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 197,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 945,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 808,26 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 021,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 099,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 825,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 819,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 720,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 928,44 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 664,60 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 165,18 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 789,22 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 534,64 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 885,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 880,15 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 335,24 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 695,40 tis. Kč 
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ZŠ Mládežnická 3 432,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 6 043,38 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 846,40 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 864,94 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 764,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 115,40 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 067,64 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 763,01 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 38 270,44 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 316,33 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 267,36 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
15 354,84 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 35 973,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 30 820,81 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem -102 123,43 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +395 029,74 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -498 194,74 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +1 041,57 tis. Kč 

 

 

2739/57RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 1. – 4.________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

Schválit 

 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 4., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 4. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 762 221,68 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 699,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 27 233,70 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 10 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 775 988,98 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 012 528,66 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 727 493,66 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 032,00 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 29 490,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 0,00 tis. Kč 
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odbor organizační 221 843,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 341,00 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 290 585,00 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  519 136,98 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 79 433,00 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 571 475,98 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 937,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 285 035,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 900,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 830,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 013,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 800,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 566,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 137,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 918,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 830,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 625,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 938,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 858,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 853,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 794,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 788,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 950,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 777,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 2 998,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 529,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 010,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 420,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 483,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 853,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 831,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 909,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 505,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 361,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 826,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 041,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 975,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 579,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 008,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 944,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času 

Havířov 2 399,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 28 000,00 tis. Kč 
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Městská knihovna Havířov 18 820,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 38 447,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
9 449,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 31 640,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 47 000,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +250 306,98 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +184 641,98 tis. Kč 

 

 

2740/57RM/2017 - Návrh změny 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 

 

o d v o l á v á 

 

členku 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, p. Bc. Alenu Zedníkovou  

 

j m e n u j e 

 

Ing. Ondřeje Baránka 

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 jako svého zástupce v komisi 

po dobu trvání jeho (její) funkce člena Rady města Havířova,  

 

s účinností změn od 1.2.2017 

 

p o t v r z u j e 

 

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 
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Ing. Matoušková Irena,  

odbor vnitra a živnostenský úřad    – člen zkušební komise 

Ing. Muras Bohuslav, Městská policie Havířov  – člen zkušební komise  

Ing. Schwarz Jaromír, stavební a sil. správní úřad  – člen zkušební komise  

po dobu trvání funkce 

dopravního úřadu na úseku 

taxislužby 

 

 

2741/57RM/2017 - Návrh změny zástupce Rady města Havířova v pracovní skupině  

pro řešení problematiky městské hromadné dopravy v Havířově  

(dále jen „MHD Havířov“)___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

ukončení členství p. Soni Ryšánkové Dosedělové v pracovní skupině pro řešení 

problematiky MHD v Havířově z důvodu ukončení její funkce členky Rady města 

Havířova  

 

j m e n u j e 

 

p. Evu Radovou 

jako svého zástupce v pracovní skupině pro řešení MHD v Havířově po dobu 

trvání její funkce členky Rady města Havířova, s účinností od 1.2.2017 

 

p o t v r z u j e 

 

členství a funkce ostatních členů pracovní skupiny: 

Předseda komise:  

vedoucí odboru komunálních služeb  - p. Ing. Zdena Mayerová 

Členové: 

za město Havířov:       

referent odboru komunálních služeb  - p. Naďa Czechová   

za dopravce:   

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 

 

u k l á d á 

 

předat písemnou informaci o ukončení členství v pracovní skupině pro řešení 

problematiky MHD v Havířově p. Ryšánkové Dosedělové   

                                            

Z: vedoucí OKS 

          T: ihned   
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2742/57RM/2017 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2017________________  

   

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením  

    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1 

    s plánovaným rozpočtem …………………   392 000,00 Kč 

 

2. rekondičně-ozdravné pobyty seniorů  

    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 2 

    s plánovaným rozpočtem ………………… 1 658 000,00 Kč 

 

u k l á d á  

 

1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením  

        

Z: vedoucí OSV,  

ředitelka SANTÉ  

T: květen až říjen 2017 

 

2. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů seniorů   

 

        Z: vedoucí OSV  

T: květen až říjen 2017 

 

3. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů  

osob se zdravotním postižením a seniorů  

        

Z: vedoucí OSV 

 

 

2743/57RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné  

pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené  

pro uchazeče o zaměstnání v rámci dotačního programu „Operační program 

Zaměstnanost“, poskytovaného Úřadem práce ČR Karviná, příspěvkovou 

organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  v předpokládané  

výši  80 tis. Kč. 
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2744/57RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – nové prostory vedle Městského fotbalového 

areálu v Havířově - Prostřední Suché__________________________________   

 

o d k l á d á 

 

rozhodnutí o pronájmu části nemovité věci – společenských prostor  

v Havířově - Prostřední Suché, vedle Městského fotbalového areálu  

v Havířově - Prostřední Suché, ul. U Hřiště č. p. 1418, Havířov - Prostřední Suchá 

 

 

2745/57RM/2017 - 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 pořizovací hodnotě 

355.556,20 Kč: 

- příčka zvuková s policí z r. 1999, pořizovací cena 97.157,20 Kč,  

inv.č. DHS1000269, 

- tiskárna/kopírka SHARP z r. 2005, pořizovací cena 80.050,00 Kč,  

inv.č. DHS1000285, 

- robot Coupe - Blixer z r. 2009, pořizovací cena 44.531,00 Kč,  

inv.č. DHS1000190, 

- robot Blixer nerez nádoba 5l variabilní z r. 2009, pořizovací cena 66.909,00 Kč,  

inv.č. DHS9000142, 

- robot Blixer nerez nádoba 5l variabilní z r. 2009, pořizovací cena 66.909,00 Kč,  

inv.č. DHS9000143. 

 

Z: ředitel DsH  

          T: leden 2017 

 

 

2746/57RM/2017 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z grantového  

řízení 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání projektu s názvem 

„Hipoterapie a kultura pro seniory" Nadaci OKD v programu „Pro region“ 

 

                    Z: ředitel DsH  

           T: leden 2017 
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2747/57RM/2017 - Jiří Matějíček – dohoda o splátkách dluhu______________________________    

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření dohody o splátkách dluhu za zásah provedený jednotkami 

dobrovolných hasičů Havířov-Šumbark a Havířov-Životice s dlužníkem Jiřím 

Matějíčkem, ………………………………………………………: 

celková částka k vrácení:              21.400 Kč 

výše měsíční  splátky:                              500 Kč 

počet pravidelných měsíčních splátek:        42 splátek k poslednímu  

dni v měsíci 

první splátka:                                                   nejpozději 31.1.2017 

poslední splátka:          nejpozději 31.7.2020   

ve výši 400 Kč,  

vše pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení byť jen s jednou splátkou 

 

 

2748/57RM/2017 - Ochranná známka „EUROPA CUP 2011 HAVÍŘOV – CZECH REPUBLIC“  

- zaregistrování zaměnitelné ochranné známky__________________________    

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí  

1. zaregistrovanou ochrannou známku statutárního města Havířova 

           
 

2. přihlášení zaměnitelné ochranné známky se slovy „EUROPA CUP“ 

 

neschválit  

podání námitek proti zaregistrování zaměnitelné ochranné známky  
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2749/57RM/2017 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2017______________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací   

podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 

stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona  

o svobodném přístupu k informacím, 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: 

A. Náklady na vytištění, pořízení černobílé kopie nebo záznamu informace  

v listinné podobě: 

A4 – jednostranný výtisk Kč    1,- 

A4 – oboustranný výtisk Kč    2,- 

A3 – jednostranný výtisk Kč    3,- 

A3 – oboustranný výtisk  Kč    5,- 

A2 – jednostranný výtisk Kč    6,- 

A1 – jednostranný výtisk Kč  12,- 

A0 – jednostranný výtisk Kč  24,- 

pořízení digitální kopie listiny 

formátu  A4 (skenování) 

Kč    1,- * 

    *Sazba za větší formáty digitálního dokumentu bude stanovena přepočtem  

formátu A4. Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována 

skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou 

město za pořízení kopie uhradí. V případě informací obsažených v publikacích 

a tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za 

příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku. 

B. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks): 

cena za datové CD podle pořizovací ceny 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-maile     0 Kč 

Zaslání faxem                     5 Kč/1 stránka 
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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:  

221 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. 

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  

6. bezhotovostně převodem nebo složenkou na příjmový účet statutárního  

města Havířova číslo 19-1721604319/0800, VS 106 nebo  

7. 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.      

8. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení oznámení výše požadované úhrady  

úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

9. Tento sazebník se stanovuje pro orgány statutárního města Havířova  

a Městskou policii Havířov. 

10. Zaplacené náklady za poskytnutí informací jsou příjmem statutárního  

města Havířova. 

11. Součástí tohoto sazebníku nejsou úhrady spojené s pořizováním kopií  

z úředních spisů stanovené dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
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12. Dosavadní Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb. a podle zákona č. 123/1998 Sb. ze dne 13.1.2016 se tímto ruší, použije se 

však na dosud nevyřízené žádosti o informace, ledaže by použití tohoto nového 

sazebníku bylo pro žadatele výhodnější. 

13. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 11.1.2017. 

 

u k l á d á  

 

zveřejnit Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2017 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: 13.1.2017 

 

       

2750/57RM/2017 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 1_________________   

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit s účinností od 24.1.2017 Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva 

města Havířova takto: 

1. Změna: 

Vypouští se bez náhrady z Článku 14 „Zajištění nerušeného průběhu zasedání“ 

odstavec 2: 

„2. Pro zajištění bezpečnosti při zasedání ZMH, každá osoba, která se pohybuje 

v jednacích prostorách je povinna při každém vstupu do budovy podstoupit 

bezpečnostní kontrolu. Bezpečnostní kontrola je prováděna prostřednictvím 

detekčního rámu na přítomnost kovu a kontrolou příručního zavazadla 

pověřeným pracovníkem bezpečnostní služby. V případě, že budou při kontrole u 

kontrolované osoby zjištěny předměty, které by mohly způsobit ohrožení 

bezpečnosti (zejm. zbraně), nebude ji umožněn vstup do jednacích prostor až do 

té doby, než tyto předměty na své náklady odloží mimo jednací prostory.“ 

2. Změna: 

V Článku 14 „Zajištění nerušeného průběhu zasedání“ se stávající odstavce 3., 4.  

a 5. nově označují pořadovými čísly 2., 3. a 4. 
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2751/57RM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností HTS, a.s._____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí zánik funkce člena představenstva Havířovská teplárenská 

společnost, a.s. (HTS, a.s.), IČO 61974706 pana Františka Fice z důvodu jeho 

úmrtí dne 30.12.2016 

navrhnout podle §  84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 25.1.2017 v obchodní společnosti 

Havířovská teplárenská společnost,a.s. (HTS, a.s.), IČO 61974706 

odvolání JUDr. Bronislava Bujoka z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

(předseda) 

zvolení   Ing. Josefa Kaplana do funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání   p. Petera Hrabčáka z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení   Ing. Jiřího Martinka do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání   Danuše Holeksové z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení   Bc. Aleny Olšokové do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání   Ing. Břetislava Petra z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení  Ing. Jakuba Holisze do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení   Mgr. Stanislavy Gorecké do  funkce člena představenstva  

HTS, a.s. 

odvolání   Bc. Aleny Zedníkové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

(předseda) 

zvolení   Ing. Břetislava Petra do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

odvolání   p. Karla Sachmerdy z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

(místopředseda) 

zvolení   Ing. Petra Špoka do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

odvolání   pí Evy Radové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

zvolení   p. Marka Světničky, DiS. do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

zvolení   Mgr. Ivy Georgiu do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

 

 

2752/57RM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o._________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

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 25.1.2017  

1. u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „MRA, s.r.o.“)              

odvolání  Ing. Miloslava Hanuse z funkce jednatele MRA, s.r.o. 

zvolení  Ing. Róberta Pustky do funkce jednatele MRA, s.r.o. 

odvolání  p. Jaroslava Jeziorského z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

(místopředseda) 
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zvolení  Mgr. Rudolfa Šimka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

odvolání  p. Karla Ďurkáče z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

zvolení  p. Jana Dostala 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  Mgr. Radka Kupczaka z funkce člena dozorčí rady  

ZÁMEK Havířov, s.r.o. (předseda) 

zvolení  Ing. Josefa Olšara, do funkce člena dozorčí rady  

ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

odvolání  Bc. Darji Tomaniecové z funkce člena dozorčí rady  

ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

zvolení  p. Jana Veselého do funkce člena dozorčí rady  

ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

 

                                                                                                                         

2753/57RM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti TSH a.s.________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

navrhnout podle §  84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 25.1.2017 v obchodní 

společnosti Technické služby Havířov a.s. (TSH a.s.), IČO 25375601 : 

odvolání   Ing. Jaroslava Gongola, CSc. z funkce člena představenstva  

TSH a.s. (předseda) 

zvolení   p. Róberta Masaroviče, MSc. do funkce člena představenstva 

TSH a.s.  

odvolání   pí Alice Hegyi z funkce člena představenstva TSH a.s. 

zvolení   Ing. Ondřeje Baránka do funkce člena představenstva TSH a.s. 

odvolání   Ing. Jiřího Šebesty z funkce člena představenstva TSH a.s.  

zvolení   p. Miroslava Polaka do funkce člena představenstva TSH a.s. 

odvolání   p. Václava Kubelky z funkce člena představenstva TSH a.s.  

zvolení   pí Ivety Kočí Palkovské do funkce člena představenstva TSH a.s. 

odvolání   p. Vladislava Fukaly z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

(předseda) 

zvolení   Bc. Marka Plawneho do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

odvolání   p. Miroslava Polaka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

(místopředseda) 

zvolení   Ing. Věroslava Ryšky do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

                                                                                                                         

 

2754/57RM/2017 - Náklady na externí právní služby______________________________________  

         

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informaci o nákladech na externí právní služby hrazené z organizační jednotky  

6 v letech 2015 a 2016 
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2755/57RM/2017 - Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro  

volební období 2017 – 2021___________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

uložit členům Zastupitelstva města Havířova navrhnout 46 kandidátů na přísedící 

Okresního soudu v Karviné na příští čtyřleté volební období 2017 – 2021 

v souladu s § 60 odst. 1 a § 64 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, 

ve znění pozdějších předpisů, které stanoví následující podmínky pro kandidáta: 

- je občanem České republiky a je starší 30 let 

- je plně svéprávný a je bezúhonný,  

- jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci  

řádně zastávat, 

- je přihlášen k trvalému pobytu nebo pracuje na území města Havířova  

nebo v obvodu Okresního soudu v Karviné 

 

Z: členové ZMH 

T: odevzdat na OPS 

   do 3.2.2017 

 

              

2756/57RM/2017 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol________________  
    

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 

oddělením kontroly MMH ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 dle přílohy č. 1  

a plán kontrolní činnosti oddělení kontroly MMH, dle přílohy č. 2 

 

 

2757/57RM/2017 - Odprodej elektroniky_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej elektroniky:  

 

- 1 ks Tablet - Apple iPad 4 16GB s pouzdrem iPad Smart Case (modrý) 

   za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3 005,00 Kč vč. DPH (bez SW)  

   Ing. Eduardu Heczkovi 

 

- 1 ks Mobilní telefon – Microsoft LUMIA 950XL černý LTE ZL  

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7 943,00 Kč vč. DPH  

Ing. Eduardu Heczkovi 
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- 1 ks Mobilní telefon – BlackBerry Passport QWERTY černý 

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6 084,00 Kč vč. DPH  

Bc. Danielu Pawlasovi 

 

u k l á d á  

 

zrealizovat odprodej jednotlivým zájemcům 

Z: vedoucí ORG  

T: 28.2.2017 

 

  

2758/57RM/2017 - Výpůjčka notebooků________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e                                                 
                                                                         

výpůjčku: 

- 1 ks notebooku zn. LENOVO ThinkPad 13 13.3" IPS FHD/i5-6200U/192GB  

SSD/8GB/HD/F/W7Pro (včetně nainstalovaného softwaru MS Office  

a příslušenství), výrobní číslo: SLR066R7M, inv.číslo: 000000041743,  

v pořizovací ceně 24 088,00 Kč, rok pořízení 2016, 

členovi Zastupitelstva města Havířova Bc. Danielu Pawlasovi 

 

- 1ks notebooku zn. Notebook LENOVO Thinkpad SL510  

T6670/15.6/3G/320/W7Pro (včetně nainstalovaného softwaru MS Office  

a příslušenství), výrobní číslo: SLRLTHEA,  inv.číslo: 000000020319,   

v pořizovací ceně 15 770,00 Kč, rok pořízení 2010, 

členovi Zastupitelstva města Havířova Ing. Eduardu Heczkovi 

 

a to na dobu do uplynutí mandátu jmenovaných zastupitelů 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí organizačního odboru Ing. Jiřinu Zvěřinskou podpisem smluv o výpůjčce 

s jednotlivými vypůjčiteli 

                                Z:  vedoucí ORG 

                                           T: 28.02.2017 

 

 

2759/57RM/2017 - Odměny členům zastupitelstva________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   
 

Zastupitelstvu města Havířova  

stanovit s účinností od 1.2.2017 

1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto: 

- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 5 067 Kč/měsíc  

a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 731 Kč/měsíc tj. celkem  

5 798 Kč/měsíc, 
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- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo 

předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3 625 Kč/měsíc a příplatek 

podle počtu obyvatel ve výši 731 Kč/měsíc tj. celkem 4 356 Kč/měsíc, 

- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města  

podle zvláštních právních předpisů ve výši 6 423 Kč/měsíc, 

- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1 242 Kč/měsíc  

a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 731 Kč/měsíc, tj. celkem 1 973 

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 2017 náleží odměna  

za výkon této funkce ode dne jmenování nebo zvolení do funkce. 

 

 

2760/57RM/2017 - Odepsání škody 4 000 Kč_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

odepsání škody ve výši 4 000 Kč, která statutárnímu městu Havířov vznikla 

zaplacením pokuty 3 000 Kč a nákladů řízení 1 000 Kč dle rozhodnutí  

č. 802014116 vydaného Státní energetickou inspekcí, územním inspektorátem  

pro Moravskoslezský kraj (dále jen „SEI“) dne 10.4.2016 a dle rozhodnutí  

o odvolání č. 902032516 vydaným SEI dne 21.7.2016  

 

 

2761/57RM/2017 - Změny ve složení komisí RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

členy komisí RMH: 

 

z Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP): 

- Lukáše Wilčka, člena 

- Aleše Kraloviče, člena 

- Petra Galocze, člena 

- Milana Žáčka, člena 

 

z Komise bytové: 

- Tomáše Horáka, člena 

- Václava Kubelku, člena 
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z Komise energetické: 

- Martina Janíka, předsedu komise 

- Ing. Jiřího Šebestu, člena 

- Miroslava Čupu, člena 

 

z Komise kulturní a letopisecké: 

- Mgr. Radka Kupczaka, člena 

- Janu Hradilovou, členku 

- Martina Taussiga, člena 

 

z Komise pro občanské záležitosti: 

- Bc. Darju Tomaniecovou, předsedkyni komise 

- Stanislavu Čujdíkovou, členku 

- Veroniku Dosedělovou, členku 

 

z Komise protidrogové a prevence kriminality: 

- Marii Krusberskou,členku 

- Jana Popowycze, člena 

- Jaroslava Lešňanského, člena 

 

z Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy: 

- RSDr. Josefa Slowika, CSc., člena 

- Jaroslava Jeziorskeho, člena 

 

z Komise rozvojové: 

- Vladislava Fukalu, člena 

- Bc. Ivana Bureše, člena 

 

z Komise sociální a zdravotní: 

- Bc. Moniku Havlíčkovou, předsedkyni komise 

- Bc. Alena Zedníkovou, členku 

- Mgr. Stanislavu Goreckou, členku 

- JUDr. Bronislava Bujoka, člena 

- Bc. Alici Přečkovou, členku 

 

z Komise sportovní: 

- Bc. Josefa Bělicu, člena 

- Dalibora Jekielka, člena 

- Karla Ďurkáče, člena 

- Martina Fuska, člena 

 

z Komise školské: 

- Mgr. Věru Novákovou, členku 

- Mgr. Radka Kupczaka, člena 

- Ing. Mgr. Jindřicha Hoňka, člena 

- Mgr. Zdenku Šlachtovou, členku 

 

z Komise životního prostředí: 

- Milana Grygerka, člena 

- Janinu Želinskou, členku 

- Jiřího Ferdiána, člena 
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z Komise pro plánování sociálních služeb: 

- Mgr. Janu Feberovou, předsedkyni komise 

 

j m e n u j e 

 

do Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP):                                 

- Jiřího Potočka, DiS., člena 

- Radima Pěčku, člena 

- Jana Veselého, člena 

- JUDr. Štefana Langera, člena 

 

do Komise bytové:                             

- Bc. Terezu Chovancovou, DiS., členku 

- Petra Walu, člena                                                                                       

 

do Komise energetické:              

- Josefa Kaplana, předsedu 

- Pavla Oravčíka, člena 

- Jaroslava Lešňanského, člena  

 

do Komise kulturní a letopisecké:      

- Ondřeje Lapisze, člena 

- Ing. Alenu Nogolovou, členku 

- Davida Ondráčka, členku  

- Filipa Příborského, členku 

                                                                                    

do Komise pro občanské záležitosti:                

- Ing. Evu Šillerovou, předsedkyni 

- Bohuslavu Durčákovou, členku  

- Soňu Ryšánkovou Dosedělovou, členku 

 

do Komise protidrogové a prevence kriminality:                  

- Dominika Pustówku, člena 

- Jakuba Dobosze, člena 

- Ing. Antonína Polického, člena  

                                                                                        

do Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy:                                    

- Radima Kaluse, člena 

- Kristýnu Šplíchalovou, členku 

 

 do Komise rozvojové:                                

- Jana Dostála, člena 

- Ing. Jana Szturce, člena 

 

do Komise sociální a zdravotní:        

- Mgr. Stanislavu Goreckou, předsedkyni 

- Nikol Frydrychovou, členku 

- MUDr. Petru Sychrovou, členku 

- Evu Radovou, členku 

- Alici Hegyi, členku                                                                                                 
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do Komise sportovní:                              

- Marcela Frenštátského, člena 

- Mgr. Romana Trnku, člena 

- Martina Kučeru, člena    

- Petra Hrabčáka, člena        

                                                                                          

do Komise školské:                          

- Ing. Mgr. Jindřicha Hoňka, předsedu 

- Bohuslavu Durčákovou, členku 

- PaedDr. Václava Hujera, člena 

- Mgr. Tomáše Ptáčka, člena   

- Jiřinu Brablcovou, členku 

 

do Komise životního prostředí:               

- Jaroslava Lešňanského, člena 

- Elzbietu Chmiel, člena 

- Bc. Ivana Bureše, člena 

 

do Komise pro plánování sociálních služeb:                                         

- Bc. Alenu Zedníkovou, předsedkyni  

                                                                                                             

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci Mgr. Rudolfy Treichelové na funkci předsedkyně komise školské  

a členky komise kulturní a letopisecké ke dni 1. 1. 2017 

rezignaci Ing. Eryka Folwarczneho na funkci člena občanské komise  

pro část města Havířov-Bludovice ke dni 31. 12. 2016 

 

                                                                                                                          

2762/57RM/2017 - Informativní zpráva o řešení vyčíslení škody na MRA, s.r.o._______________  
 
Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí postup při vyčíslení škody pro přípravnou fázi trestního  
řízení Police ČR zn. KRPT-169516-41/TČ-2015-070082 

 

 

2763/57RM/2017 - Veřejná zakázka „OŘ/65/MRA/16 - Výměna oken v obytných domech  

ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“ – informace  

o podání podnětu k ÚOHS___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. doručení vyrozumění o podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže ve věci veřejné zakázky „OŘ/65/MRA/16 - Výměna oken v obytných 

domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“ stěžovatelem 

Sanatherm s.r.o., se sídlem Brno, Elgartova 497/12, IČO: 29306680 
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2. informaci Městské realitní agentury, s.r.o., že rozhodnutí o odmítnutí námitek  

ve věci veřejné zakázky „OŘ/65/MRA/16 - Výměna oken v obytných domech 

ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“ bylo stěžovateli 

Sanatherm s.r.o. řádně doručeno dne 14.12.2016 

 

3. informaci Městské realitní agentury, s.r.o., že v průběhu zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku „OŘ/65/MRA/16 - Výměna oken v obytných domech  

ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“ nedošlo k porušení 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), jak namítá stěžovatel Sanatherm s.r.o., a zadavatel proto 

nemusí přijmout opatření k nápravě 

 

4. návrh vyjádření zadavatele k výše uvedenému podnětu Sanatherm s.r.o., 

zpracované v zastoupení Městskou realitní agenturou, s.r.o., v rozsahu  

Přílohy č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem vyjádření 

zadavatele k  výše uvedenému podnětu stěžovatele Sanatherm s.r.o. 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyjádření zadavatele  

k výše uvedenému podnětu stěžovatele Sanatherm s.r.o. 

 

             Z: vedoucí OPS 

    T: 12.01.2017 

 

2. smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky OŘ/65/MRA/16 - „Výměna  

oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“ 

se společností HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,  

IČ: 46678468, předložit k podpisu až ke konci lhůty podle § 82 odst. 2 

zákona č. 137/2006 Sb. 

 

Z: ředitel MRA, s.r.o. 

    T: 26.01.2017 

 

 

2764/57RM/2017 - Delegování zástupců statutárního města Havířova na valné hromady 

obchodních společností s majetkovou účastí města - změny________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

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, takto: 
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1. ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH: 

     pí Evu Radovou, náhradníka p. Róberta Masaroviče, MSc. 

2. Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287, členy ZMH: 

    p. Róberta Masaroviče, MSc., náhradníka Miroslava Polaka 

3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665,  

členy ZMH:  

Ing. Bohuslava Niemiece, náhradníka Mgr. Michaelu Horňákovou 

4. KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, členy ZMH:  

Bc. Marka Plawneho, náhradníka  Bc. Pavla Rapant, člena ZMH 

 

 

2765/57RM/2017 - odvolání ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov a jmenování nového ředitele___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á    

 

Ing. Tomáše Gebauera z funkce ředitele příspěvkové organizace  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a,  

736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, ke dni 11. 1. 2017 

 

j m e n u j e  
 

Ing. Radomíra Kácala do funkce ředitele příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a,  

736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, ode dne 12. 1. 2017 

 

s t a n o v í  

 

plat řediteli SSRZ Ing. Radomírovi Kácalovi v souladu s § 5 odst. 1 nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  

a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve 12. platové třídě a v platovém stupni  

dle započitatelné doby (praxe) rozhodné pro zařazení do platového stupně dle § 4 

výše uvedeného nařízení s tím, že výše osobního příplatku bude stanovena  

po uplynutí 3 měsíců od jmenování do funkce a příplatek za vedení se stanoví  

ve stejné výši, v jaké byl stanoven dosavadnímu řediteli SSRZ 

 

u k l á d á  

 

1. doručit oznámení o odvolání z funkce ředitele Ing. Tomáši Gebauerovi  

 

Z: vedoucí OŠK 

         T: 11. 1. 2017 

 

2. doručit oznámení o jmenování do funkce ředitele Ing. Radomíru Kácalovi  

vč. platového výměru  

Z: vedoucí OŠK 

         T: 11. 1. 2017 
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2766/57RM/2017 - Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 23.01.2017____ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 23. ledna 2017 od 13:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle přílohy s úpravami dle návrhů členů RMH.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.    Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města      náměstek primátorky    

        pro ekonomiku a správu majetku  



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/5935/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 30.01.2017 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 58. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.01.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

USNESENÍ 

z 58. schůze Rady města Havířova 
konané dne 25.01.2017 

2 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
přijatých na 58. schůzi Rady města Havířova, konané dne 25.01.2017  

 

2767/58RM/2017 - Zvolení ověřovatele 58. schůze RMH, konané dne 25.01.2017 

 

2768/58RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 57. schůze RMH, konané dne 11.01.2017 

         

2769/58RM/2017 - Schválení pořadu 58. schůze RMH, konané dne 25.01.2017 

 

2770/58RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 58. RMH 

 

2771/58RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

2772/58RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu 

s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

2773/58RM/2017 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě společnosti  

Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

2774/58RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Rozálie Pulková       

 

2775/58RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu  

- manž. Martin Porembski a Kateřina Porembská       

 

2776/58RM/2017 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  

- Lenka Davidová a Ivana Davidová       
 

2777/58RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Přemysl Pakr        
 

2778/58RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město 

 

2779/58RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá 

 

2780/58RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice 

 

2781/58RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2008/162, k.ú. Šumbark 

 

2782/58RM/2017 - Výpůjčka části pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6, k.ú. Bludovice 

 

2783/58RM/2017 - Výpůjčka části pozemků parc.č. 2026/16, 1891/6, 2044/1, 2045/1,  

k.ú. Šumbark 

 

2784/58RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 

2785/58RM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby  

„Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového  

- II. etapa“v Havířově–Bludovicích  

 

2786/58RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

 

2787/58RM/2017 - Pronájem části nemovité věci 
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2788/58RM/2017 - Žádost o souhlas s podnájmem nemovité věci 

 

2789/58RM/2017 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci   

- změna usnesení 

 

2790/58RM/2017 - Darování souborů movitých věcí příspěvkovým organizacím   

 

2791/58RM/2017 - „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“ 

- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 812/OSRM/2016         

 

2792/58RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,  

Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 

 
2793/58RM/2017 - Stavba č. 12066 VÚH - šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010  

- 2. etapa - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 

na stavební práce 

 

2794/58RM/2017 - Podání žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 28 z Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

2795/58RM/2017 - Podrobná informace k Výzvě č. 13/2016 v rámci Národního programu  

Životní prostředí – podpora alternativních způsobů dopravy  

(elektromobily, CNG a plug-in hybrid) 

 

2796/58RM/2017 - Předložení žádostí o podporu na projekty „Den Země“ a „ Evropský týden  

mobility“ v rámci programu MSK „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje“ pro rok 2017  

 

2797/58RM/2017 - Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace - změna ve složení 

řídícího výboru   

 

2798/58RM/2017 - Opatření přijatá v souvislosti s rozsudkem Okresního soudu v Karviné, 

pobočka v Havířově ze dne 2.11.2016, č.j. 115 C 40/2015 

 

2799/58RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

2800/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací 

 

2801/58RM/2017 - Nabídka na odkoupení skulptury Hlava XIV 
 

2802/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci a grant příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická 

 

2803/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 

 

2804/58RM/2017 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2017 

 

2805/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace 
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2806/58RM/2017 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2017 – bezbariérové byty  

na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova  

 

2807/58RM/2017 - Dodatek č. 14 ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění ostatní  

dopravní obslužnosti v Havířově v r. 2017 

 

2808/58RM/2017 - Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o.   

 

2809/58RM/2017 - Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  

hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2017, 

uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

 

2810/58RM/2017 - Změny v povodňové komisi   

 

2811/58RM/2017 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci  

Českého svazu včelařů, z.s., Havířov   

 

2812/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   
 

2813/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD 

 

2814/58RM/2017 - Pronájem části nemovité věci v objektu Kulturního domu Leoše Janáčka  

v Havířově 

 

2815/58RM/2017 - Informativní zpráva – vývoj stavu pohledávky Městského kulturního  

střediska Havířov za firmou IAN PERFEKT, s.r.o.     

 

2816/58RM/2017 - ZPŘ/250/OSRM/16 – „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“  

- rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy  

 

2817/58RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele 

 

2818/58RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – odvolání a volba jednatele společnosti 

 

2819/58RM/2017 - 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 

 

2820/58RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti 

 

2821/58RM/2017 - 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 

 

2822/58RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele 
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2823/58RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti  

 

2824/58RM/2017 - 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 

 

2825/58RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - schválení programu, volba 2. ověřovatele 

 

2826/58RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - odvolání a volba členů představenstva  

 

2827/58RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy 

představenstva 

 

2828/58RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - odvolání a volba členů dozorčí rady 

 

2829/58RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy 

dozorčí rady 

 

2830/58RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře   

v působnosti valné hromady - schválení programu, volba 2. ověřovatele 

 

2831/58RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů představenstva  

 

2832/58RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny 

pro členy představenstva 

 

2833/58RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů dozorčí rady    

 

2834/58RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny 

pro členy dozorčí rady 

 

2835/58RM/2017 - Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 

 

2836/58RM/2017 - Výběrové řízení – vedoucí ekonomického odboru  

 

2837/58RM/2017 - Pověření k provádění obřadů 

             

2838/58RM/2017 - Změny ve složení Občanské komise pro část města Havířov-Podlesí 

 

2839/58RM/2017 - Cena primátorky města do tomboly na reprezentační ples města – schválení  

pořízení věcného daru 
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U S N E S E N Í 
z 58. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.01.2017 

 

2767/58RM/2017 - Zvolení ověřovatele 58. schůze RMH, konané dne 25.01.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 58. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 25.01.2017 

 

       paní Mgr. Stanislavu GORECKOU 

 

 

2768/58RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 57. schůze RMH, konané dne 11.01.2017_________ 

         

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 57. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 11. ledna 2017 

 

 

2769/58RM/2017 - Schválení pořadu 58. schůze RMH, konané dne 25.01.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 58. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.01.2017  

dle přílohy 

 

 

2770/58RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 58. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2693/56RM/2016 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2130/1,  

k.ú. Havířov-město dohodou 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

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 

2527/52RM/2016 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

2680/56RM/2016 Ceník poskytovaných služeb na rok 2017 Technických 

služeb Havířov a.s. (TSH a.s.) 

2694/56RM/2016 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 

Advanced World Transport a.s. 

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 

2722/57RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

2741/57RM/2017 Návrh změny zástupce Rady města Havířova v pracovní 

skupině pro řešení problematiky městské hromadné 

dopravy v Havířově (dále jen „MHD Havířov“) 

2746/57RM/2017 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu 

z grantového řízení Nadace OKD v nadačním programu 

„Pro region“ 

2749/57RM/2017 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb. a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 

2017 

2765/57RM/2017 Odvolání ředitele příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov a jmenování 

nového ředitele 

 

 

2771/58RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 2 o velikosti 0+1 na ulici Josefa Hory 1100/4, Havířov- Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

  2. Byt č. 49 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

  3. Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici 17.listopadu 1251/14, Havířov-Podlesí, 

pořadí žadatelů: 1. ………............. 

  4. Byt č. 23 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………….., 3. ………………….. 
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  5. Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 714/105, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………...., 3. ………………….  

  6. Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 880/14, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………, 3. …………………. 

  7. Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 577/4, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………, 3. …………………. 

  8. Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………. 

  9. Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici J.A.Komenského 300/1, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………,  

3. ………………... 

10. Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici 17.listopadu 1033/17, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………, 3. …………………. 

11. Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1063/7, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………, 3. …………………. 

12. Byt č.13 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1120/20, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

13. Byt č. 22 o velikosti 1+2 na ulici Lidická 1177/52b, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

14. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Lidická 1176/52a, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

15. Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1099/8, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………. 

16. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 420/12, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

17. Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici J.A.Komenského 299/3, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

18. Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Svatopluka Čecha 546/4, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

19. Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Hakenova 727/1, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………, 3. …………………. 

20. Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici 17.listopadu 1032/15, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2………………….., 3. …………………. 

21. Byt č. 43 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov-Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………….,  

3. …………………. 

22. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1103/75, Havířov-Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

23. Byt č. 38 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov-Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………….,  

3. …………………. 

24. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Balzacova 1186/10, Havířov-Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

25. Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici 17.listopadu 1257/2, Havířov-Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

26. Byt č. 39 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

27. Byt č. 18 o velikosti 1+4 na ulici Horymírova 1173/2, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………. 

28. Byt č. 4 o velikosti 1+4 na ulici Jožky Jabůrkové 978/1, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. …………………. 
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p o v ě ř u j e 

 

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: 1.2.2017 

 

 

2772/58RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu 

s příslibem zaplacení ve splátkách_____________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1.1.2017 a 15.1.2017  

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 2 

 

 

2773/58RM/2017 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě společnosti  

Městská realitní agentura, s.r.o._______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í  

 

výsledek provedení kontrol nebytových prostor ve správě společnosti  

Městská realitní agentura, s.r.o., dle důvodové zprávy. 

 

 

2774/58RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Rozálie Pulková___________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě  

…………………………. v Havířově-Městě nebo v lokalitě Havířov-Šumbark   

p. Rozálii Pulkové, ………………………………………….  

pod podmínkou, že: 

- v případě přidělení bytu …………………. bude nájemní smlouva se jmenovanou  

uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v domě ………………………….v Havířově-Městě ze dne 21.12.2016  

- v případě přidělení bytu v Havířově-Šumbarku  bude nájemní smlouva 
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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.       

 

 

2775/58RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu  

- manž. Martin Porembski a Kateřina Porembská________________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Podlesí manž. Martinu Porembskému a Kateřině Porembské,  

……………………………………………  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, č. 2 a č. 3     

 

 

2776/58RM/2017 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  

- Lenka Davidová a Ivana Davidová___________________________________       
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. Ivany Davidové, ……………………………………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. ………………………………………….., 

……………………………., jehož nájemkyní je její matka p. Lenka Davidová 

 

 

2777/58RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Přemysl Pakr__________        
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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 ……………………………………………. s p. Přemyslem Pakrem,  

……………………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný u MRA, s .r.o. řádně uzavře  

„Prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení“ s termínem celkové úhrady  

do 18 měsíců 

- 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, č. 2 a č. 3 s tím, že nájemné bude  

hrazeno měsíčně    
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2778/58RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e      

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město o výměře 14 m
2
, 

odměřené geometrickým plánem č.zak. 2113-129/2016 a nově označené jako 

parc.č. 646/2, k.ú. Havířov-město společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035 pod již postavenou 

kioskovou trafostanicí za cenu v místě a čase obvyklou  318,57 Kč/m
2
, 

  

(tj. 4.460,- Kč) + 1.900,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné 

ke dni povinnosti přiznat daň  

 

 

2779/58RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře  

cca 180 m
2
, panu Oldřichu Bučkovi, ……………………………………  

za účelem parkování vozidel autoservisu za navrhovanou smluvní cenu ve výši  

350,- Kč/m
2   

(tj. cca 63.000,- Kč) + 2.600,- Kč za zpracování znaleckého posudku  

+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň  

 

 

2780/58RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice____________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej  pozemku parc.č. 564/3, zahrada,  o výměře 97 m
2
, k.ú. Bludovice, 

panu Ing. arch. Herbertu Konečnému, ………………………., za účelem zahrady 

u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 38.340,- Kč  

(cca 395,-Kč/m
2
) + 1.650,-Kč za zpracování znaleckého posudku,  

celkem 39.990,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

2781/58RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2008/162, k.ú. Šumbark______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem pozemku  parc. č. 2008/162, orná půda o výměře 4002 m
2
,  
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k.ú. Šumbark, za účelem zemědělské výroby, pro Tadeáš Koch - Farma Stonava, 

se sídlem Farma Stonava 1064, IČO: 45236101, na dobu neurčitou, s roční 

výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 3. 2017, za nájemné ve výši 800,-Kč/rok  

+ DPH 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 2  

k nájemní smlouvě č. 403/OSM/08 

Z: vedoucí OSRM 

T:  31. 3. 2017 

 

 

2782/58RM/2017 - Výpůjčka části pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6, k.ú. Bludovice_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku 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“ na dobu výpůjčky 5 let ode dne 

uzavření smlouvy o výpůjčce ve prospěch Muzea Těšínska, příspěvková 

organizace,  

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín,  

IČO: 002 97 488  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce 

                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                     T: 31.03.3017 

 

 

2783/58RM/2017 - Výpůjčka části pozemků parc.č. 2026/16, 1891/6, 2044/1, 2045/1,  

k.ú. Šumbark______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku 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 m
2
 na dobu 10 let od zahájení stavby 

ve prospěch stavebníka – Slezského garážového parku s.r.o., se sídlem  

Příkrá 396/13, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČO: 041 69 603 za podmínek,  

že vypůjčitel vybuduje na těchto pozemcích zpevněné plochy a tyto bude po dobu 

výpůjčky udržovat (zimní údržba, opravy) a ponechá 5 nově vybudovaných stání  

pro potřeby občanů 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce 

                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                     T: 31.03.3017 

 

 

2784/58RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 2.750,- Kč + DPH, (o výměře 22 m
2
) dle GP č. 4175 - 179/2016  

ze dne 19.12.2016 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 2717/8, k.ú. Bludovice, 

jehož součástí je budova č.p. 282, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 

Stanislav Král a Věra Králová, ……………………………………………….,   

na dobu neurčitou 

2. 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1448/2,  

k.ú. Šumbark za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši  

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 37 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „C“),  

za účelem umístění dešťové kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.000,- Kč + DPH,(o výměře 4 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“),  

za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH, (o výměře 4 m
2
 - graficky označeno v GP písmenem „B“)  

a umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč  

+ DPH, (o výměře 5 m
2 

 - graficky označeno v GP písmenem „D“)  

dle GP č. 1805 - 122/2016 ze dne 15.12.2016 ve prospěch vlastníků pozemku parc. 

č. 1472/3, k.ú. Šumbark, jehož součástí je budova č.p. 75, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou Ing. Karel Kratochvíl a Olga Kratochvílová, 

………………………………………….., na dobu neurčitou 

3. 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1709/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 2,5 m
2
) a umístění plynovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 2,5 m
2
)  

dle GP č. 4167 – 55/2016 ze dne 15.12.2016 ve prospěch vlastníků budovy  

č.p. 1116, která stojí na pozemku parc.č. 1695/3, k.ú. Bludovice, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou Ing. Pavel Bierski a MUDr. Irena Bierská,  

…………………………………………………, na dobu neurčitou  

4. 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 351,  

k.ú. Dolní Suchá  za účelem  umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 9.375,- Kč + DPH, (o výměře 75 m
2
) dle GP č. 777 – 36/2003  

ze dne 17.02.2004 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 352, k.ú. Dolní Suchá, 

jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou František Havelka  
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a Elźbieta Starzyczna , ……………………………………………….,  

na dobu neurčitou 

5. 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.375,- Kč + DPH,(o výměře 11  m
2 

– graficky označeno v GP písmenem 

„A“) a pozemků v majetku města a to parc.č. 2567/2, 2592/1, 2592/9,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 21.500,- Kč + DPH,(o výměře 172 m
2
 – graficky označeno v GP 

písmenem „B“) dle GP č. 4166 - 59/2016 ze dne 28.12.2016 ve prospěch vlastníků 

pozemku parc.č. 2575/10, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 264, jimiž 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Vojtěch Filsák a Eva Filsáková,  

…………………………………………………….., na dobu neurčitou 

6. 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2117,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 3 m
2
) a umístění kanalizační přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 3 m
2
) dle GP  

č. 4170 - 60/2016 ze dne 15.12.2016 ve prospěch vlastníka pozemku parc. 

č. 2597/6, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 274, jimž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je Pavel Kolář, ………………………….,  

……………………, na dobu neurčitou 

7. 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2603/1 

(původně parc.č. 2603), k.ú. Prostřední Suchá,  za účelem umístění vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 3.375,- Kč + DPH, (o výměře 27 m
2
)  

dle GP č. 1822 – 201/2001 ze dne 30.11.2001, (investorem a plátcem je stavebník  

– bývalý majitel Oldřich Chrobák, ………………………………………………)  

ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 23/1, k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí 

je budova č.p. 381, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Pavel Melichar, 

………………………………………….,  na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 30. 06. 2017 

 

 

2785/58RM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby  

„Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového  

- II. etapa“v Havířově–Bludovicích____________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby č. 8013 „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce 

stávajícího a výstavba nového – II. etapa“, jejímž investorem je město Havířov,     

1. zřízení věcného břemene na částech pozemků v majetku města, k. ú. Bludovice,   

parc. č.   1326/1, parc. č. 1326/2, parc. č. 1326/3,   parc. č. 1329/2 a parc.  
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č. 608/7, v celkovém rozsahu cca 198 m
2
, dle zaměření  dokončené stavby,  

ve prospěch oprávněného GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,  Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem,  IČO: 272 95 567, vlastníka přeložky STL plynovodu 

umístěné na pozemcích, hodnota věcného břemene činí jednorázově 500,- Kč  

+ DPH, vzhledem k tomu, že přeložka je vyvolána stavbou města    

 

2. zřízení věcného břemene na částech pozemků v majetku  města, k.ú. Bludovice,   

parc. č.   1326/1, parc. č. 1326/2, parc. č. 1326/3,  v celkovém rozsahu cca  

220 m
2
,  ve prospěch oprávněného České telekomunikační infrastruktury a.s.,   

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3, Žižkov, IČO 040 84 063, vlastníka 

přeložky veřejné komunikační sítě umístěné na pozemcích v rozsahu  

dle zaměření dokončené stavby, hodnota věcného břemene činí jednorázově  

500,- Kč + DPH, vzhledem k tomu, že přeložka je vyvolána stavbou města     

 

3. zřízení věcného břemene   na části pozemku k.ú. Bludovice,  parc. č.  1328,  

ve vlastnictví povinného Moravskoslezského kraje,  se sídlem ul. 28. října 117, 

702 18  Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko 

Karviná, ul. Bohumínská1877/4, 733 01 Karviná, 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 veřejné 

komunikační sítě umístěné na pozemku v délce cca 60 m, dle zaměření 

dokončené stavby, hodnota věcného břemene činí jednorázově 10.000,-Kč  

+ DPH, dle vnitřních předpisů povinného a vzhledem k tomu, že přeložka je 

vyvolána stavbou města, hradí náklady spojené se zřízením věcného břemene 

investor     

 

4. zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Bludovice,  parc. č.  1322/2,  

ve vlastnictví povinného Jiřího Čechala, ………………………………………, 

ve prospěch oprávněného České telekomunikační infrastruktury a.s., se sídlem 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČO: 040 84 063, vlastníka přeložky 

veřejné komunikační sítě umístěné na pozemku v rozsahu cca 2 m
2
,  

dle zaměření dokončené stavby, hodnota věcného břemene činí jednorázově  

125,-Kč/m
2
 a vzhledem k tomu, že přeložka je vyvolána stavbou města, hradí 

náklady spojené se zřízením věcného břemene investor    

 

5. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Bludovice,  parc. č. 1317/1,  

ve vlastnictví povinného Mojmíra Jeřábka, ………………………….,  

……………………., ve prospěch oprávněného České telekomunikační 

infrastruktury a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov,  

IČO: 040 84 063, vlastníka přeložky veřejné komunikační sítě umístěné  

na pozemku v rozsahu cca 2 m
2
, dle zaměření dokončené stavby, hodnota 

věcného břemene činí jednorázově 125,-Kč/m
2  

 a vzhledem k tomu, že přeložka 

je vyvolána stavbou města, hradí náklady spojené se zřízením věcného břemene 

investor     
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  

ke smlouvě č. 666/OSM/2010  dle bodu 1 a smluv dle bodu 2 – 5 

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                               T:  30. 6. 2017  

 

 

2786/58RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 

45,30 m
2
 v suterénu obytného domu na ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark,  

a přístupového chodníku o výměře 5 m
2
 na pozemku parc. č. 2105/308  

v k.ú. Šumbark, nájemkyni p. Věře Kořínkové, IČO: 69580065, dohodou  

k 31. 1. 2017 

 

2. 

obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 45,30 m
2
 v suterénu obytného domu na ul. Nákupní 3,  

Havířov-Šumbark, a přístupového chodníku o výměře 5 m
2
 na pozemku  

parc. č. 2105/308 v k.ú. Šumbark 

 

3.  

obecný záměr pronájmu části nemovité věci – ateliéru o výměře 32,90 m
2
  

v 7. nadzemním podlaží obytného domu na nám. Republiky 2, Havířov-Město. 

Minimální nájemné je stanoveno ve výši 532,- Kč/m
2
/rok bez DPH. 

 

 

2787/58RM/2017 - Pronájem části nemovité věci_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 

114,17 m
2
 v přízemí přístavby zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, 

Havířov-Prostřední Suchá, MUDr. Lence Hustákové, IČO: 41062795, 

k provozování ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, za podmínek: 

- ordinační hodiny: 2 dny v týdnu, maximálně 4 hodiny týdně 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2017 

- nájemné: 1,- Kč měsíčně s tím, že smluvní výše nájemného byla  

  stanovena s ohledem na provozní dobu ordinace a z důvodu požadavků občanů  

této části města na poskytování chybějící lékařské péče pro děti a dorost 

- služby spojené s užíváním prostor budou hrazeny statutárním městem Havířovem 
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2788/58RM/2017 - Žádost o souhlas s podnájmem nemovité věci____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 

73,05 m
2 

v přízemí obytného domu ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark, nájemkyni  

p. Stanislavě Reichlové, IČO: 18089101, a to část o výměře 25,84 m
2
  

pro p. Františka Reichla, IČO: 62310542, k provozování prodejny drogerie  

a domácích potřeb, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 

 

n e s c h v a l u j e 

 

2. 

podnájem části nemovité věci – místnosti č. 209 o výměře 24,70 m
2
 a podílu  

na společných prostorách o výměře 10,60 m
2
 ve 2. nadzemním podlaží budovy 

Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, nájemkyni  

Ing. Janě Kolářové, IČO: 48008486, pro p. Aleksandru Teresu Goszcz, bytem 

……………………………. a p. Karola Poluse, ……………………………….. 

 

 

2789/58RM/2017 – Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci   

- změna usnesení____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e      

 

Zastupitelstvu města Havířova 

zrušit  
část usnesení č. 594/15ZM/2016, kterým bylo schváleno 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, a   

schválit   
předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkové organizaci 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 98 716,14 Kč   
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2790/58RM/2017 - Darování souborů movitých věcí příspěvkovým organizacím_______________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit darování souborů movitých věcí pořízených v rámci investičních akcí 

16007 a 16009 -  Instalace zabezpečovacích systémů do objektů škol, Havířov, 

příspěvkovým organizacím:  

1. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570,  

sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32, videointerkom a kontrolu 

vstupu, inv. číslo 000000070154 v účetní hodnotě 206 095,11 Kč,  

2. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, IČO: 70958220,  

sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, E. Holuba 1403/7, videointerkom a kontrolu 

vstupu, inv. číslo 000000070155 v účetní hodnotě 199 851,18 Kč, 

3. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564, IČO: 70958114,  

sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564/11, kamerový systém,  

inv. číslo 000000070156 v účetní hodnotě 43 670,44 Kč, 

4. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, IČO: 70958122,  

sídlo: 736 01 Havířov-Město, 1. máje 956/10a, kamerový systém,  

inv. číslo 000000070157 v účetní hodnotě 46 478,59 Kč, 

5. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006, IČO: 62331230,  

sídlo: 736 01 Havířov-Město, Žákovská 1006/1, systém videointerkomu  

a kompaktní kamery, inv. číslo 000000070158 v účetní hodnotě 115 173,11 Kč, 

6. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvkové organizaci, IČO: 75027577,  

sídlo: 736 01 Havířov - Bludovice, Selská 429/14, kamerový systém,  

inv. číslo 000000070159 v účetní hodnotě 34 061,85 Kč 

 

 

2791/58RM/2017 - „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“ 

- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 812/OSRM/2016______________         
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 812/OSRM/2016,  

a to prodloužení o 31 kalendářních dnů 

 

2. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 812/OSRM/2016 na provedení stavby  

„Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“ 

v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení se společností VDS, spol. s r.o.,  

IČO: 451 94 980 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě  

o dílo č. 812/OSRM/2016 ze dne 19.10.2016 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 812/OSRM/2016  

ze dne 19.10.2016 

Z: vedoucí OSRM  

T: 02/2017 

 

 

2792/58RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,  

Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016___________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 783/OSRM/2016 dle Článku II a Přílohy  

č. 3 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 421.108,53 Kč bez DPH 

(509.541,32 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 související  

s bodem 1 tohoto usnesení 

 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 na provedení  

stavby „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, 

Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“ v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení  

se společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město,  

110 00 Praha 1, IČO: 45274924 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 783/OSRM/2016 ze dne 12.10.2016 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016  

ze dne 12.10.2016 

Z: vedoucí OSRM 

          T: 02/2017 

 

 

2793/58RM/2017 - Stavba č. 12066 VÚH - šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010  

- 2. etapa - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 

na stavební práce___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

  1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce   

   „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ (stavba č. 12066) 
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  2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části: ne 

 

  3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

   poskytnutí zálohy:    ne 

   čerpání dotace:    ne 

   přenesená daňová povinnost:  ne 

 

  4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

  5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

  6. výši požadované jistoty:   230.000 Kč  

 

  7. varianty nabídky:    ne 

 

  8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   květen 2017  

termín ukončení: část A) nejpozději do 80 kalendářních dnů  

ode dne podpisu smlouvy  

    část B) nejpozději do 110 kalendářních dnů  

ode dne podpisu smlouvy  

  9. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  

                                                 (váha 100%) 

 

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, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“. 

- 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, a to osvědčení o autorizaci nebo osvědčení  

o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru 

pozemní stavby  

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 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) 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce  

nebo výstavba sociálního zázemí (šatny, toalety, koupelny) v minimální 

hodnotě 8.000.000 Kč bez DPH  

b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba  
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vzduchotechniky v minimální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH 

(poskytnutí požadovaných stavebních prací je možno prokázat i společně  

stejnou stavební zakázkou nebo stejnými stavebními zakázkami) 

- 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) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání funkce  

stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních zakázek, přičemž předmětem 

každé zakázky musela být rekonstrukce nebo výstavba sociálního zázemí 

(šatny, toalety, koupelny) v minimální hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH  

 

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 a s maximální 

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 bodu 16. důvodové  

zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 odst. 3 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení 
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2794/58RM/2017 - Podání žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 28 z Integrovaného regionálního 

operačního programu_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 28 z Integrovaného regionálního 

operačního programu  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky města Havířova pro hospodářský rozvoj podpisem žádosti  

o podporu a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu a výzvou  

pro předkládání žádostí 

Z: vedoucí OSRM 

T: 29.09.2017 

 

 

2795/58RM/2017 - Podrobná informace k Výzvě č. 13/2016 v rámci Národního programu  

Životní prostředí – podpora alternativních způsobů dopravy  

(elektromobily, CNG a plug-in hybrid)_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

podrobnou informaci k Výzvě č. 13/2016 v rámci Národního programu Životní 

prostředí – podpora alternativních způsobů dopravy (elektromobily, CNG a plug-

in hybrid) 

   

u k l á d á  

 

předložit informaci o plánovaných nákupech osobních automobilů příspěvkovými 

organizacemi města v roce 2017 

Z: tajemník MMH 

T: 3/2017 
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2796/58RM/2017 - Předložení žádostí o podporu na projekty „Den Země“ a „ Evropský týden  

mobility“ v rámci programu MSK „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje“ pro rok 2017____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

předložení žádostí o podporu na projekty „Den Země“ a „Evropský týden 

mobility“ v rámci programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných 

aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017  

   

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem žádostí o podporu  

a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádostí 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty Moravskoslezského kraje k předložení žádostí o podporu v rámci 

programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 

2017  

Z : vedoucí OSRM  

T : 31.1.2017 

 

 

2797/58RM/2017 - Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace - změna ve složení 

řídícího výboru___________________________________________________   
 

Rada města Havířova 

 

p o v ě ř u j e 

 

Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, k zastupování statutárního města 

Havířova v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice pro ostravskou 

aglomeraci 2014 -2020. 

                                                                                                     

u k l á d á  

 

odeslat rozhodnutí rady města Magistrátu města Ostravy 

 

Z: vedoucí OSRM 

T: 31.01.2017 
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2798/58RM/2017 - Opatření přijatá v souvislosti s rozsudkem Okresního soudu v Karviné, 

pobočka v Havířově ze dne 2.11.2016, č.j. 115 C 40/2015___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 

opatření přijatá v souvislosti s rozsudkem Okresního soudu v Karviné, pobočka  

v Havířově ze dne 2.11.2016, č.j. 115 C 40/2015, a to vydání příkazu vedoucího 

OSRM č. 2/2017, kterým se stanoví postup zaměstnanců OSRM při reklamaci vad 

v rámci investiční činnosti odboru, s úpravami dle návrhů členů rady města 

 

 

2799/58RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  

(IČO: 61988723) 

 

finanční dar ve výši 4 365 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-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221) 

 

finanční dar ve výši 36 462 Kč od společnosti VINAMET CZ s.r.o., Dělnická 

566/12, 736 01 Havířov-Město, IČO: 26845148 – úhrada obědů pro čtrnáct 

sociálně znevýhodněných žáků na školní rok 2016/2017, 

 

3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace (IČO: 48805289) 

 

finanční dar ve výši 10 000 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ  

ŠKOLY, z.s., ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov-Bludovice, IČO: 75140861  

– úhrada nákladů na lyžařský výcvik 2017 – doprava, vleky 

 

 

2800/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města ASTERIX – středisko 

volného času Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75085747) 
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poskytovatel: Nadace OKD 

název dotačního programu: „Pro region“ 

projekt: Materiálové vybavení herny volnočasových aktivit pro děti a mládež 

požadovaná výše dotace:  80 000 Kč 

financování: 20 % z finančních prostředků PO, tj. 20 000 Kč 

 

 

2801/58RM/2017 - Nabídka na odkoupení skulptury Hlava XIV____________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

nabídku sochaře Mgr.A. Martina Kuchaře, ……………………………………..,  

na odkoupení autorské skulptury „Hlava XIV“ statutárním městěm Havířov  

dle přílohy č. 1 

 

n e s c h v a l u j e  

 

odkoupení skupltury „Hlava XIV“, autora Mgr.A. Martina Kuchaře,  

…………………………………….. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem odpovědi na nabídku  

Mgr.A. Kuchaře v souladu s rozhodnutím Rady města Havířova  

 

Z: vedoucí OŠK 

T: únor 2017 

 

 

2802/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci a grant příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotaci a grant příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace 

(IČO: 70958114) 

 

I. 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

název programu:   Integrovaný regionální operační program 

výzva:    47 Infrastruktura základních škol (SVL) 

název projektu:    Modernizace odborné učebny fyziky-chemie 

požadovaná výše dotace:  1 900 000 Kč 

spolufinancování:                190 000 Kč   
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II. 

poskytovatel grantu:   Evropská unie 

název programu:   ERASMUS+, KA 1 – mobilita vzdělávání  

pro jednotlivce 

název projektu:    Languages - Gateway to the World  

– „Jazyky - Brána do světa“ 

požadovaná výše grantu:  23 706 EUR 

financování:   bez spoluúčasti  

 

 

2803/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ a MŠ Na Nábřeží________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace  

(IČO: 48805271)  

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj  

České republiky 

název programu:  Integrovaný regionální operační program 

výzva:    47 Infrastruktura základních škol (SVL) 

název projektu:   Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ 

požadovaná výše dotace: 4 230 000 Kč 

spolufinancování:     470 000 Kč  

 

 

2804/58RM/2017 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2017____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

odpisové plány na rok 2017 příspěvkových organizací zřízených městem 

Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě, kdy jejich souhrnná výše 

odpisů činí 46 264 847,74 Kč.  

 

 

2805/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti a přijetí účelové dotace na výkon sociální práce ze státního 

rozpočtu na rok 2017   
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p o v ě ř u j e 

 

tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka podpisem žádosti  

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

                                                                                                                    Z: vedoucí OSV 

                                                                                                                    T: 15. 2. 2017 

 

 

2806/58RM/2017 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2017 – bezbariérové byty  

na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova_________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2017 – bezbariérové byty  

dle přílohy č. 1 

 

 

2807/58RM/2017 – Dodatek č. 14 ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění ostatní  

dopravní obslužnosti v Havířově v r. 2017_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informaci o příspěvku na dopravní obslužnost v oblasti Českotěšínsko ve výši 

210 000 Kč v r. 2017 Moravskoslezskému kraji  

 

s c h v a l u j e   

 

1. Vrácení případného přeplatku na účet statutárního města Havířova ve lhůtě  

do 28. 2. 2018 v případě, že dle skutečně dosažených ekonomických výsledků  

za rok 2017 bude účetní ztráta dopravců při zajišťování ostatní dopravní 

obslužnosti v rámci závazku veřejné služby nižší než úroveň záloh, vyplacených 

objednatelem. 

 

2. Uzavření  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. 2017 v maximální výši takto: 

 

ČSAD Havířov a.s.,  IČ 45192081      2 657 105 Kč   

ČSAD Karviná a.s.,  IČ 45192090        737 948 Kč      

ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073      133 976 Kč     

celkem              3 529 029 Kč            
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 14 ke smlouvě: 

E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Karviná a.s. 

E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s. 

 

Z: vedoucí OKS  

T: 03/2017 

 

 

2808/58RM/2017 - Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o.   

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci zn. 872/OKS/2016 ze dne 30.11.2016 

se společností OC Rotunda s.r.o., se sídlem Štěpánská 2071/37, Nové Město,  

110 00 Praha 1, IČ: 02355434 na poskytnutí finančního příspěvku 

 

 

2809/58RM/2017 - Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  

hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2017, 

uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Přesun přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku na pořízení investic  

při závěrečném vyúčtování za r. 2017 za  podmínky, že celková výše 

přiměřeného zisku nepřekročí nárok dopravce  dle nařízení vlády č. 493/2004 

Sb.,  kterým  

se upravuje  prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě  

a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční 

dopravě nad financováním dopravní obslužnosti. 
 

2. Uzavření Dodatku č. 15 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. 2017 ve výši 67 578 636 Kč. 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 15 ke smlouvě 

o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města Havířov  

č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

  

Z: vedoucí OKS 

             T: 03/2017 
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2810/58RM/2017 - Změny v povodňové komisi___________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

pana Ing. Tomáše Gebauera z Povodňové komise města Havířova k  25.1.2017 

 

j m e n u j e  

 

pana Ing. Radomíra Kácala členem Povodňové komise města Havířova  

k 26.1.2017 

 

 

2811/58RM/2017 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci  

Českého svazu včelařů, z.s., Havířov___________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

schválit poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., 

Havířov, IČ  63 73 02 35, ve výši 70 000,- Kč na léčbu 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 

 

 

2812/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov___________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město: 

 

Poskytovatel dotace:                  Nadace OKD 

Název dotačního programu:      Pro region 

Název projektu:                         Barevná hudba 

Požadovaná výše dotace:          55.000 Kč 

Náklady projektu celkem:         70.000 Kč                            

Spolufinancování:          15.000 Kč     z finančních prostředků  

Městské knihovny Havířov 
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2813/58RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD______ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o nadační příspěvky příspěvkovou organizací Městským 

kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985: 

 

1) 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 2017 

      požadovaná výše dotace:       160.000,-- Kč 

      spolufinancování:                    spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

   z příspěvku na provoz pro rok 2017 

 

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:                      Promenádní koncerty a pohádky v parku 2017 

      požadovaná výše dotace:       30.000,-- Kč 

      spolufinancování:                  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

 z příspěvku na provoz pro rok 2017 

 

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:                      Vánoční městečko 2017 

      požadovaná výše dotace:       200.000,-- Kč 

      spolufinancování:              spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

 z příspěvku na provoz pro rok 2017 

 

 

2814/58RM/2017 - Pronájem části nemovité věci v objektu Kulturního domu Leoše Janáčka  

v Havířově_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

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 1. NP o celkové výměře 86,18 m²  

TS LDance, z.s., IČ: 05461189, se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 23,  

742 58 Příbor. 
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2815/58RM/2017 - Informativní zpráva – vývoj stavu pohledávky Městského kulturního  

střediska Havířov za firmou IAN PERFEKT, s.r.o.    _________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

informativní zprávu, že Městské kulturní středisko Havířov IČ: 00317985 

neeviduje ke dni 18.1.2017 pohledávky po lhůtě splatnosti vůči společnosti  

IAN PERFEKT, s.r.o., IČ: 26840341 dle důvodové zprávy   

 

 

2816/58RM/2017 - ZPŘ/250/OSRM/16 – „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“  

- rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy__________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/250/OSRM/16  

– „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ společnosti H O R S T A V   

Olomouc, spol. s r.o., se sídlem 779 00  Olomouc-Hodolany, Tovární 1129/41a, 

IČO: 45195706, neboť společnost na základě žádosti neobjasnila ani nedoplnila 

předložené doklady a nabídka společnosti obsahuje mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu, kterou společnost nezdůvodnila, jak je blíže popsáno  

v příloze č. 1  

 

2. o výběru dodavatele EUROVIA CS, a.s.,  

se sídlem 110 00  Praha 1 - Nové Město, Národní 138/10, IČO: 45274924, který 

předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení 

ZPŘ/250/OSRM/16 – „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“, jak 

vyplývá z přílohy č. 2 

 

3. o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku ZPŘ/250/OSRM/16  

– „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ s dodavatelem  

EUROVIA CS, a.s., se sídlem 110 00  Praha 1 - Nové Město, Národní 138/10, 

IČO: 45274924, s cenou 12.587.562,81 Kč bez DPH (15.230.951,00 Kč včetně 

DPH) v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení 

dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůt k podání námitek proti 

rozhodnutí o vyloučení a o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. komisi, ve složení uvedeném v části E) důvodové zprávy,  posouzením splnění  

podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů dle ust. § 122 

odst. 3 zákona  

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  
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u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona  

Z: vedoucí OPS 

T: do 31.01.2017 

 

2. odeslat oznámení o vyloučení   Z: vedoucí OPS 

T: do 31.01.2017 

 

3. odeslat oznámení o výběru     Z: vedoucí OPS 

T: po splnění podmínek  

účasti vybraného  

dodavatele  

po předložení dokladů  

dle § 122 odst. 3 zákona 

 

4. předložit smlouvu k podpisu    Z: vedoucí OSRM 

T: po marném uplynutí  

lhůt k podání námitek 

proti rozhodnutí  

o vyloučení a o výběru 

 

 

2817/58RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele_____ 

 

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“)  

 

s c h v a l u j e 

 

program jednání:  

1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodování jediného společníka společnosti.   

2. Odvolání a volba jednatele společnosti vč. hlasování o případném nesouhlasu 

s výkonem konkurenční činnosti podle § 199 zák. č. 90/2012 Sb. 

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti vč. výše jeho 

měsíční odměny. 

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti vč. hlasování o případném 

nesouhlasu s výkonem konkurenční činnosti podle § 199 zák. č. 90/2012 Sb. 

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. výše 

jeho měsíční odměny. 

6. Různé. 

 

v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Bělicu  
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2818/58RM/2017 - 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“)  

 

o d v o l á v á  

 

ke dni 25.1.2017 z funkce jednatele společnosti 

Ing. Miloslava Hanuse,   ……………………….. 

                              ……………………….., 

                                        ……………………….. 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

dle § 199 zák. 90/2012 Sb. upozornění Ing. Róberta Pustky, ……………………, 

………………………………………………………….., že je členem statutárního 

orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, 

jako je předmět podnikání společnosti 

 

v o l í 

 

ke dni 25.1.2017 do funkce jednatele společnosti 

Ing. Róberta Pustku,       ………………………… 

                               …………………………,  

                                         ………………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

          

Z: vedoucí OPS 

          T: 25.1.2017 

 

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: 15.3.2017 
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2819/58RM/2017 - 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“)  

 

s c h v a l u j e   

 

smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti vč. měsíční odměny ve výši  

30 000 Kč za výkon funkce jednatele společnosti od 25.1.2017 dle Přílohy, 

s úpravou textu čl. II odst. 2 dle návrhu člena rady města:  

… Jednatel se zavazuje, že nepoškodí společnost svou konkurenční činností 

vykonávanou podle § 199 zákona o obchodních korporacích a že v této souvislosti 

nezneužije informace, které získá jako jednatel společnosti. 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce do sídla společnosti  

          Z: vedoucí OPS 

          T: 25.1.2017 

 

2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 

          Z: jednatel společnosti 

          T: 15.2.2017 

 

 

2820/58RM/2017 - 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“)  

 

o d v o l á v á  

 

ke dni 25.1.2017 z funkce člena dozorčí rady společnosti 

pana Jaroslava Jeziorského,   ………………………….. 

            (místopředseda)   ………………………….,  

………………………….. 

pana Karla Ďurkáče,    ………………………….  

        …………………………,  

…………………………. 
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v o l í 

 

ke dni 25.1.2017 do funkce člena dozorčí rady společnosti 

Mgr. Rudolfa Šimka,    ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

pana Jana Dostala,    ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

 

Z: vedoucí OPS 

T: 25.1.2017 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby místopředsedy dozorčí rady  

    společnosti 

Z: předseda dozorčí rady 

T: 15.3.2017 

 

3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 

Z: jednatel společnosti 

T: 15.3.2017 

 

 

2821/58RM/2017 - 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“)  

 

s c h v a l u j e   

 

1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. měsíční odměny  

ve výši 8 000 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti od 25.1.2017 

dle Přílohy č. 1 s úpravou čl. II odst. 2 dle návrhu člena rady města - u těch 

členů dozorčí rady, kteří ve svém Čestném prohlášení upozornili na svou 

konkurenční činnost: 

… Člen dozorčí rady se zavazuje, že nepoškodí společnost svou konkurenční 

činností vykonávanou podle § 199 zákona o obchodních korporacích a že v této 

souvislosti nezneužije informace, které získá jako člen dozorčí rady společnosti. 
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2. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti vč. měsíční  

odměny ve výši 8 000 Kč za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady 

společnosti dle Přílohy č. 2 s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění  

na konkurenční činnost  

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce člena a místopředsedy dozorčí  

rady společnosti do sídla společnosti  

          Z: vedoucí OPS 

          T: 25.1.2017 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce člena a místopředsedy dozorčí rady  

společnosti  

        

Z: jednatel společnosti 

          T: 15.2.2017 

 

 

2822/58RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele_____________________ 

 

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“) 

 

s c h v a l u j e 

 

program jednání:  

1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodování jediného společníka společnosti.   

2. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. výše 

jeho měsíční odměny. 

4. Různé 

  

v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Bělicu  

 

 

2823/58RM/2017 - ZÁMEK Havířov, 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 ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem  
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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“) 

 

o d v o l á v á  

 

ke dni 25.1.2017 z funkce člena dozorčí rady společnosti 

Mgr. Radka Kupczaka, (předseda),  ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

Bc. Darju Tomaniecovou ,   ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

 

v o l í 

 

ke dni 25.1.2017 do funkce člena dozorčí rady společnosti 

Ing. Josefa Olšara,    ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

pana Jana Veselého,    ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

 

Z: vedoucí OPS 

T: 25.1.2017 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy dozorčí rady  

    společnosti 

Z: předseda dozorčí rady 

T: 15.3.2017 

 

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: 15.3.2017 

 

 

2824/58RM/2017 - 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 
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rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen 

„společnost“) 

 

s c h v a l u j e   

 

1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. měsíční odměny  

ve výši 4 000 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti od 25.1.2017  

dle Přílohy č. 1 

2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti vč. měsíční  

odměny ve výši 5 000 Kč za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti  

dle Přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady  

společnosti do sídla společnosti       

Z: vedoucí OPS 

T: 25.1.2017 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady  

společnosti 

Z: jednatel společnosti 

T: 15.2.2017 

 

 

2825/58RM/2017 - 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.“), 

  

s c h v a l u j e 

 

program jednání  

1. Volba 2. ověřovatele zápisu při rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 

TSH a.s.  

2. Odvolání a volba členů představenstva společnosti TSH a.s.  

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny pro členy 

představenstva společnosti TSH a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce vč. 

odměny  

pro předsedu představenstva společnosti TSH a.s. 

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti TSH a.s. vč. hlasování  

o případném nesouhlasu s výkonem konkurenční činnosti podle § 451 a § 452 

zák. č. 90/2012 Sb.  

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

společnosti TSH a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny  

pro předsedu a místopředsedu dozorčí rady společnosti TSH a.s.  
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v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Bělicu 

 

 

2826/58RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - odvolání a volba 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.“), 

 

o d v o l á v á  

 

ke dni 25.1.2017 z funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.: 

Ing. Jaroslava Gongola, CSc., (předseda),  ………………………… 

         …………………………,  

…………………………  

pí Alici Kristlíkovou (dříve Hegyi),            ………………………… 

         …………………………,  

………………………… 

Ing. Jiřího Šebestu,                              ………………………… 

         …………………………,  

………………………… 

p. Václava Kubelku,                                    ………………………… 

         …………………………,  

………………………… 

v o l í  

 

ke dni 25.1.2017 do funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.: 

p. Róberta Masaroviče, MSc.,                      ………………………… 

         …………………………,  

…………………………  

Ing. Ondřeje Baránka,                                 ………………………… 

         …………………………,  

………………………… 

p. Miroslava Polaka,                 ………………………… 

         …………………………,  

………………………… 

pí Ivetu Kočí Palkovskou,                            ………………………… 

         …………………………,  

………………………… 
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u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.  

                                                                                     

     Z: vedoucí OPS         

                                                                                       T: 25.1.2017 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy představenstva 

společnosti TSH a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo  

společnosti TSH a.s. 

                                                                                      T: 02/2017 

 

 

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: 03/2017 

 

 

2827/58RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - 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.“), 

  

s c h v a l u j e  

 

1. smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti TSH a.s., včetně  

měsíční odměny ve výši 20 000 Kč za výkon funkce člena představenstva 

společnosti TSH a.s. od 25.1.2017,  dle Přílohy č. 1 

2. smlouvu o výkonu funkce včetně měsíční odměny ve výši 25 000 Kč za výkon  

funkce předsedy představenstva společnosti TSH a.s., dle Přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s.  

 

Z: vedoucí OPS        

T: 25.1.2017  

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

Z: představenstvo TSH a.s.  

T: 1/2017 
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2828/58RM/2017 - 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.“), 

 

o d v o l á v á  

 

ke dni 25.1.2017 z funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.: 

p. Vladislava Fukalu (předseda),          ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

p. Miroslava Polaka (místopředseda),  ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

  

podle § 451 a § 452 zákona č. 90/2012 Sb. upozornění Ing. Věroslava Ryšky,  

že podniká ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti nebo podnikání, jako  

je předmět podnikání společnosti TSH a.s. a že je členem statutárního orgánu jiné 

právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, jako je předmět 

podnikání společnosti TSH a.s.  

 

v o l í  

 

ke dni 25.1.2017 do funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.: 

Bc. Marka Plawneho,                           ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

Ing. Věroslava Ryšku,                          ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.  
 

                                                                                      Z: vedoucí OPS         

                                                                                       T: 25.1.2017 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  

dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo TSH a.s.      

                                                                                      T: 2/2017 

 



 
     

USNESENÍ 

z 58. schůze Rady města Havířova 
konané dne 25.01.2017 

42 

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: 3/2017 

 

 

2829/58RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - 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 Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále 

jen „společnost TSH a.s.“), 

  

s c h v a l u j e  

 

1. smlouvu o výkonu funkce pro 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 25.1.2017,  dle Přílohy č. 1, s úpravou čl. II odst. 2 dle návrhu člena 

rady města - u těch členů dozorčí rady, kteří ve svém Čestném prohlášení 

upozornili na svou konkurenční činnost: 

Člen dozorčí rady se zavazuje, že nepoškodí společnost svou konkurenční 

činností vykonávanou podle § 451 zákona o obchodních korporacích a že v této 

souvislosti nezneužije informace, které získá jako člen dozorčí rady společnosti. 

2. smlouvu o výkonu funkce včetně výše měsíční odměny 12 500 Kč za výkon  

funkce předsedy dozorčí rady společnosti TSH a.s., dle Přílohy č. 2 s úpravou 

dle bodu 1 v případě upozornění na konkurenční činnost  

3. smlouvu o výkonu funkce včetně výše měsíční odměny 9 000 Kč za výkon  

funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti TSH a.s., dle Přílohy č. 3 

s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění na konkurenční činnost  

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s. 
  

                                                                                       Z: vedoucí OPS         

                                                                                       T:  25.1.2017 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

Z: představenstvo TSH a.s.        

                                                                                      T: 1/2017 
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2830/58RM/2017 - 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.“), 

  

s c h v a l u j e 

 

program jednání  

1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti  

HTS, a.s.  

2. Odvolání a volba členů představenstva společnosti HTS, a.s. vč. hlasování  

o případném nesouhlasu s výkonem konkurenční činnosti podle § 441 a § 442 

zák. č. 90/2012 Sb. 

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny pro členy představenstva 

společnosti HTS, a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny  

pro předsedu představenstva společnosti HTS, a.s. 

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti HTS, a.s. vč. hlasování  

o případném nesouhlasu s výkonem konkurenční činnosti podle § 451 a § 452 

zák. č. 90/2012 Sb. 

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

společnosti HTS, a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny  

pro předsedu a místopředsedu dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

 

v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Bělicu 

 

 

2831/58RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - odvolání a volba 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.“), 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zánik funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s. pana Františka Fice 

z důvodu jeho úmrtí  dne 30.12.2016 
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o d v o l á v á  

 

ke dni 25.1.2017 z funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.: 

JUDr. Bronislava Bujoka, (předseda),  ………………………… 

        …………………………,  

…………………………  

p. Petera Hrabčáka,                               ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

pí Danuši Holeksovou,                    ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

Ing. Břetislava Petra,                    ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

  

podle § 441 a § 442 z. č. 90/2012 Sb. upozornění Ing. Josefa Kaplana, že podniká 

ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti nebo podnikání, jako je předmět 

podnikání společnosti HTS, a.s.  

 

v o l í  
 

ke dni 25.1.2017 do funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.: 

Ing. Josefa Kaplana,                             ………………………… 

        …………………………,  

…………………………  

Ing. Jiřího Martinka,                             ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

Bc. Alenu Olšokovou,                           ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

Ing. Jakuba Holisze,    ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

Mgr. Stanislavu Goreckou,                   ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.  

                                                                                     

Z: vedoucí OPS         

                                                                                       T: 25.1.2017 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy představenstva 

společnosti HTS, a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo HTS, a.s.     

                                                                                      T: 2/2017 
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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: 3/2017 

 

 

2832/58RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - 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.“), 

  

s c h v a l u j e  

 

1. smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti HTS, a.s., 

včetně měsíční odměny ve výši 20 000 Kč za výkon funkce člena 

představenstva společnosti HTS, a.s., od 25.1.2017,  dle Přílohy č. 1 s úpravou 

čl. II odst. 2 dle návrhu člena rady města - u těch členů představenstva, kteří  

ve svém Čestném prohlášení upozornili na svou konkurenční činnost: 

Člen představenstva se zavazuje, že nepoškodí společnost svou konkurenční 

činností vykonávanou podle § 441 zákona o obchodních korporacích a že v této 

souvislosti nezneužije informace, které získá jako člen představenstva 

společnosti. 

 

2. smlouvu o výkonu funkce včetně měsíční odměny ve výši 25 000 Kč za výkon 

funkce předsedy představenstva společnosti HTS, a.s. dle Přílohy č. 2 

s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění na konkurenční činnost  

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti HTS, a.s.  
 

                                                                                       Z: vedoucí OPS         

                                                                                       T: 25.1.2017 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

Z: představenstvo HTS, a.s.         

                                                                                      T: 1/2017 
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2833/58RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, 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 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.“), 

  

o d v o l á v á  

 

ke dni 25.1.2017 z funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.: 

Bc. Alenu Zedníkovou, (předsedkyně),  ………………………… 

         …………………………,  

…………………………  

p. Karla Sachmerdu, (místopředseda),    ………………………… 

         …………………………,  

………………………… 

pí Evu Radovou,                                      ………………………… 

         …………………………,  

………………………… 

Ing. Bedřicha Jaroše,                               ………………………… 

         …………………………,  

………………………… 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

podle § 451 a § 452 z. č. 90/2012 Sb. upozornění Ing. Petra Špoka, že podniká  

ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti  nebo podnikání, jako je předmět 

podnikání společnosti HTS, a.s. a že je členem statutárního orgánu jiné právnické 

osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, jako je předmět podnikání 

společnosti HTS, a.s.  

 

v o l í  

 

ke dni 25.1.2017 do funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.:  

Ing. Břetislava Petra,                             ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

Ing. Petra Špoka,                                   ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

p. Marka Světničku, DiS.,                     ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 

pí Ivu Georgiu,                                      ………………………… 

        …………………………,  

………………………… 
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u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.  
 

                                                                                       Z: vedoucí OPS         

                                                                                       T: 25.1.2017 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy 

dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo HTS, a.s.      

                                                                                      T: 2/2017 

 

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: 3/2017 

 

 

2834/58RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - 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.“), 

  

s c h v a l u j e  

 

1. smlouvu o výkonu funkce pro 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 25.1.2017 dle Přílohy č. 1 s úpravou čl. II odst. 2 dle návrhu 

člena rady města - u těch členů dozorčí rady, kteří ve svém Čestném prohlášení 

upozornili na svou konkurenční činnost: 

Člen dozorčí rady se zavazuje, že nepoškodí společnost svou konkurenční 

činností vykonávanou podle § 451 zákona o obchodních korporacích a že v této 

souvislosti nezneužije informace, které získá jako člen dozorčí rady 

společnosti. 

 

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 s úpravou 

dle bodu 1 v případě upozornění na konkurenční činnost  

 

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 

s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění na konkurenční činnost  
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u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti HTS, a.s. 
  

                                                                                       Z: vedoucí OPS         

                                                                                       T: 25.1.2017 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

 

Z: představenstvo HTS, a.s.         

                                                                                      T: 1/2017 

 

 

2835/58RM/2017 - Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her ve znění 

přílohy č. 1  

 

 

2836/58RM/2017 - Výběrové řízení – vedoucí ekonomického odboru________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 
 

1. ukončení pracovního poměru Ing. Bohumila Andrýska vedoucího  

ekonomického odboru Magistrátu města Havířova u statutárního města Havířov 

dne 30.4. 2017, 

2. vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího ekonomického  

odboru Magistrátu města Havířova v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

2837/58RM/2017 - Pověření k provádění obřadů_________________________________________ 

             

Rada města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

pro funkční období 2014-2018 prováděním sňatečných obřadů člena Zastupitelstva 

města Havířova Ing. Eduarda Heczka  

 

s t a n o v í 

 

pro funkční období 2014-2018 užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR 

Ing. Eduardem Heczkem při provádění sňatečných obřadů 
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p o v ě ř u j e 

 

pro funkční období 2014 – 2018 prováděním jubilejních manželských obřadů 

(např. zlaté svatby)  Ing. Eduarda Heczka  

 

 

2838/58RM/2017 - Změny ve složení Občanské komise pro část města Havířov-Podlesí_________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

člena Občanské komise pro část města Havířov-Podlesí pana Jaroslava Brodu 

  

j m e n u j e 

 

členem Občanské komise pro část města Havířov-Podlesí pana Radima Kaluse 

 

u k l á d á 

 

informovat předsedu Občanské komise pro část města Havířov-Podlesí o tomto 

rozhodnutí rady města 

                                                                                                          Z: vedoucí OKP 

                                                                                                          T: 2/2017 

 

 

2839/58RM/2017 - Cena primátorky města do tomboly na reprezentační ples města – schválení  

pořízení věcného daru_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pořízení věcného daru, ceny primátorky města, do tomboly na reprezentační ples 

města Havířova, konaný dne 17. 2. 2017 ve výši maximálně 10 000,- Kč.  

 

u k l á d á 

 

zajistit pořízení věcného daru, ceny primátorky města, do tomboly na 

reprezentační ples města Havířova 

                                                                                                 Z: vedoucí OKP 

                                                                                                 T: 17. 2. 2017 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.    Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města      náměstek primátorky    

        pro ekonomiku a správu majetku  



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/12 104/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 23.02.2017 

 

 

 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 59. schůze Rady města Havířova 

konané dne 15.02.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 

 

 

 

 

I. část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 59. schůzi Rady města Havířova, konané dne 15.02.2017 – I. část 

 

2840/59RM/2017 - Zvolení ověřovatele 59. schůze RMH, konané dne 15.02.2017 

 

2841/59RM/2017 - Zpráva o ověření zápisů z 58. schůze RMH, konané dne 25.01.2017  

         

2842/59RM/2017 - Schválení pořadu 59. schůze RMH, konané dne 15.02.2017 

 

2843/59RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 59. RMH 

 

2844/59RM/2017 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie  

Havířov na území města Havířova za rok 2016, vyhodnocení stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov  

a okolí za rok 2016, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů 

na území města Havířova za rok 2016  

 

2845/59RM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově I/2017 

 

2846/59RM/2017 - Pořízení osobních vozidel Magistrátem města Havířova  

a Městskou policií Havířov 

 

2847/59RM/2017 - Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků č. 1 a zadání  

veřejné zakázky malého rozsahu 

 

2848/59RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

2849/59RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

2850/59RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Zábojníková       

 

2851/59RM/2017 - Mimořádná přidělení konkrétních obecních bytů – ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město       
 

2852/59RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů       

 

2853/59RM/2017 - Žádosti o přidělení konkrétního obecního bytu       

 

2854/59RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu – Lucia Borgašová       

 

2855/59RM/2017 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  

- Zuzana Ďurčeková a Daniel Kolek      
 

2856/59RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Renáta Jarochová        
 

2857/59RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova – Zdeněk Kaňa       
 

2858/59RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice 
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2859/59RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá 

 

2860/59RM/2017 - Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

IV. etapa, část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena “ 

  

2861/59RM/2017 - Nabídka daru přečerpávací stanice od vlastníka Stavebního bytového  

družstva Havířov 

 

2862/59RM/2017 - Pronájem částí pozemků parc.č. 3727, 281, k.ú. Havířov – město, za účelem  

vyhrazených stání pro vozidla taxi 

 

2863/59RM/2017 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město dohodou 

 

2864/59RM/2017 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark 
 

2865/59RM/2017 - Ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu části nemovité věci 

 

2866/59RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy a záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

 

2867/59RM/2017 - Pronájem částí nemovitých věcí 

 

2868/59RM/2017 - Pronájem části nemovité věci v Radnici 

 

2869/59RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu – p. Zdeněk Klus 

 

2870/59RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

- spol. GAWLICZEK s.r.o. 

 

2871/59RM/2017 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci  

- spol. PEGASUS Investment s.r.o. 

 

2872/59RM/2017 - Žádost spol. KLERO s.r.o. o odškodnění 

 

2873/59RM/2017 - Zrušení usnesení, žádost o souhlas s podnájmem a umístěním sídla firem 

 

2874/59RM/2017 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark“  

(stavba č. 15032) - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 

zakázku na stavební práce 

 

2875/59RM/2017 - Stavba č. 5004 – Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada  

– úsek 17. listopadu – lesopark - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení 

na veřejnou zakázku na stavební práce 

 

2876/59RM/2017 - Stavba č. 15033 ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení  

na veřejnou zakázku na stavební práce 

 

2877/59RM/2017 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční  

síně“ smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie 
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2878/59RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,  

Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  

o dílo č. 783/OSRM/2016 
 

2879/59RM/2017 - Předložení žádosti o poskytnutí podpory k Výzvě č. 13/2016 v rámci  

Národního programu Životní prostředí  

  

2880/59RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v  rámci  výzvy č. 37 z Integrovaného  

regionálního operačního programu – Energetické úspory v bytových domech 

II, SC 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ 

 

2881/59RM/2017 – Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – PaedDr. Milada Halíková 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 59. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.02.2017 – I. část 

 

2840/59RM/2017 - Zvolení ověřovatele 59. schůze RMH, konané dne 15.02.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 59. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 15.02.2017 

         pana Ing. Bohuslava NIEMCE 

 

 

2841/59RM/2017 - Zpráva o ověření zápisů z 58. schůze RMH, konané dne 25.01.2017_________  

         

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 58. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 25. ledna 2017 

 

 

2842/59RM/2017 - Schválení pořadu 59. schůze RMH, konané dne 15.02.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 59. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.02.2017  

dle přílohy s těmito úpravami: 

1. rozšíření pořadu o body: 

    88. Hospodářský výsledek společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o. za rok 2016 

    89. Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – PaedDr. Milada Halíková 

2. vypuštění bodu: 

    7. Zřízení pracovních míst veřejně prospěšných prací – „asistentů prevence  

kriminality“ Městské policie Havířov 

 

 

2843/59RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 59. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2692/56RM/2016 Pronájem části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město 

2732/57RM/2017 Pronájem části pozemku parc. č. 1237/1,   

k.ú. Havířov-město, pod reklamními hodinami 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

5453/94/06 Odstranění asfaltového hřiště ve dvorové části  

ul. Odboje 1,3,5,7,9 

1120/22RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Areál 

volného času“  

2404/50RM/2016 Prodloužení Smlouvy o nájmu části nemovité věci v objektu 

Společenského domu v Havířově 

2437/50RM/2016 Návrh kontrolních mechanizmů k účtu hospodářské činnosti 

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 

2610/54RM/2016 Zřízení pozemkových služebností k pozemkům  

k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Bludovice a k.ú. Dolní Suchá 

2612/54RM/2016 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 

2693/56RM/2016 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2130/1,  

k.ú. Havířov-město dohodou 

2731/57RM/2017 Pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice                                   

2736/57RM/2017 Podání žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování části 

města Havířova – lokalita Fryštátská a okolí“ z Operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020 

2737/57RM/2017 Změny v plánu akcí schváleného rozpočtu OSRM  

na rok 2017 

2745/57RM/2017 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného (nepoužitelného) investičního majetku 

Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace 

2763/57RM/2017 Veřejná zakázka „OŘ/65/MRA/16 - Výměna oken 

v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města 

Havířov – III. Etapa“ – informace o podání podnětu k ÚOHS 

2771/58RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

2791/58RM/2017 „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál 

Prostřední Suchá“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 812/OSRM/2016 

2792/58RM/2017 „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita 

Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 

2796/58RM/2017 Předložení žádostí o podporu na projekty „Den Země“  

a „ Evropský týden mobility“ v rámci programu MSK 

„Podpora brovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ 

pro rok 2017 
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2797/58RM/2017 Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace  

- změna ve složení řídícího výboru   

2805/58RM/2017 Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové 

dotace 

2819/58RM/2017 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 

2821/58RM/2017 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 

2827/58RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - schválení smluv  

o výkonu funkce vč. odměny pro členy představenstva 

2829/58RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - schválení smluv  

o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

2832/58RM/2017 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - schválení smluv  

o výkonu funkce vč. odměny pro členy představenstva 

2834/58RM/2017 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - schválení smluv  

o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

2838/58RM/2017 Změny ve složení Občanské komise pro část města  

Havířov-Podlesí 

2839/58RM/2017 Cena primátorky města do tomboly na reprezentační ples 

města – schválení pořízení věcného daru 

 

 

2844/59RM/2017 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie  

Havířov na území města Havířova za rok 2016, vyhodnocení stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov  

a okolí za rok 2016, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů 

na území města Havířova za rok 2016__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti dle předložené  

Výroční zprávy za rok 2016 včetně příloh č. 1 - 8  

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova  

tuto zprávu vzít na vědomí  
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2845/59RM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově I/2017____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

vzít na vědomí informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  

za rok 2016 a leden 2017 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 344 300,- Kč na financování projektu „Protidrogový vlak - Revolution 

Train“ v termínu 6. - 11. dubna 2017 

 

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 II. na rok 2017  

 

 

2846/59RM/2017 - Pořízení osobních vozidel Magistrátem města Havířova  

a Městskou policií Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

pořízení osobních vozidel v ceně do 500 tis. Kč za kus v souladu se schváleným 

rozpočtem pro rok 2017 v počtu 2 ks pro potřeby Městské policie Havířov  

a 1 ks pro potřeby Magistrátu města Havířova 

 

a 

 

záměr pořízení osobních vozidel pro rok 2018 v počtu 2 ks pro potřeby Městské 

policie Havířov a 1 ks pro potřeby Magistrátu města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města pořízení 1 ks 

osobního automobilu pro potřeby Magistrátu města Havířova v hodnotě vyšší  

než 500 000 Kč 
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2847/59RM/2017 - Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků č. 1 a zadání  

veřejné zakázky malého rozsahu______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem Stodolní 316/2,  

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25368907, na zvýšení ceny za úklidové 

služby na Magistrátu města Havířova poskytované na základě dle smlouvy  

č. 913/ORG/2007 ze dne 28.12.2007 a smlouvy č. 243/ORG/2011 ze dne 5.4.2011 

ve znění přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 913/ORG/2007 ze dne 28.12.2007, kterým  

bude od 15.2.2017 z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena 

měsíční paušální částka za úklidové služby o 11 977 Kč bez DPH  

(roční paušální částka o 143 724 Kč bez DPH) 

 

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 243/ORG/2011 ze dne 5.4.2011, kterým  

bude od 15.2.2017 z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena 

měsíční paušální částka za úklidové služby o 441 Kč bez DPH (roční paušální 

částka o 5 292  Kč bez DPH) 

 

3. výjimku z článku III odst. 3. Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého  

rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 a přímé zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu společnosti MW-DIAS a.s.,  

se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25368907, 

na úklid kanceláří a společných prostor 2. NP  a 3. NP budovy E v souvislosti 

s rozšířením správního odboru Magistrátu města Havířova, a to od 1.3.2017  

za podmínek uvedených v příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1  

ke smlouvě č. 913/ORG/2007 ze dne 28.12.2007 

 

2. vedoucí organizačního odboru podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  

č. 243/ORG/2011 ze dne 5.4.2011 a podpisem smlouvy na úklid 2. NP a 3. NP 

budovy E Magistrátu města Havířova 

 

                     Z: vedoucí ORG 

                                           T: 28.2.2017 
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2848/59RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 55 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov- Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………….  

  2. Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Lašská 1144/1, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………. 

  3. Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov-Město, 

  pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………. 

  4. Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Jílová 1582/6, Havířov-Podlesí, 

  pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………. 

  5. Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 713/107, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………,  

3. ……………. 

  6. Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 947/20, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

  7. Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Pavlovova 585/6, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………. 

  8. Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………. 

  9. Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici S.K.Neumanna 804/1, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………. 

10. Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1143/20, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………. 

11. Byt č. 21 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1143/20, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………. 

12. Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Jarošova 748/4a, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

13. Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Jaselská 1192/6, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………,  

3. ……………. 

14. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1148/9, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………. 

15. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Bieblova 611/7, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………,  

3. ……………. 

16. Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1098/6, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

17. Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1141/16, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

18. Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

19. Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 476/41, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 
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20. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

21. Byt č. 19 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

22. Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 272/21, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………. 

23. Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 289/3, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………. 

24. Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

25. Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Školní 271/32, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………. 

26. Byt č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/1b, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………. 

27. Byt č. 1 o velikosti 1+4 na ulici Nákupní 422/8, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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: 1.3.2017 

 

 

2849/59RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 15.1.2017 a 1.2.2017  

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 3 
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2850/59RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Zábojníková________________       

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Město p. Lence Zábojníkové, ……………………………………  

 

 

2851/59RM/2017 - Mimořádná přidělení konkrétních obecních bytů – ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město_____________________________________________________       
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+kk v domě 

na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  p. Milanu Glozarovi, ………………… 

……………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným 

uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě ze dne 21.12.2016      

 

2. 

mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 20 o vel. 1+kk 

v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  p. Radku Chromikovi,  

………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude  

se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  

ze dne 21.12.2016      

 

3. 

mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 33 o vel. 1+kk 

v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  p. Kristině Malinové,  

………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude  

se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  

ze dne 21.12.2016      

 

4. 

mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 44 o vel. 1+kk 

v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě p. Martinu Buráňovi,  

……………………………………  pod podmínkou, že nájemní smlouva bude  

se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  

ze dne 21.12.2016      
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2852/59RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+3  se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. Petra Bezruče 1545/5  v  Havířově - Podlesí  

p. Vilému Rychtárechovi, ………………………………………………   

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, č. 2 a č.3    

 

2. 

přidělení 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. Marie Pujmanové  1114/8  v  Havířově - Šumbarku  

p. Jiřímu Khýrovi, ………………………………………… 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, č. 2 a č.3    

 

n e s c h v a l u j e  

 

3. 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+2 (půdní nástavba)  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. K.V. Raise 1083/6  v  Havířově - Městě  

p. Martinu Kožejovi, ………………………………………………   

 

4. 

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. Ostrovského 948/22  v  Havířově - Městě p. Michalu Přikrylovi,  

……………………………………………………… 

 

 

2853/59RM/2017 - Žádosti o přidělení konkrétního obecního bytu__________________________       

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

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. Pavlovova 585/6  v  Havířově - Městě p. Zdence Janové,  

……………………………………………… 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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n e s c h v a l u j e  
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. Pavlovova 585/6  v  Havířově - Městě Mgr. Dagmar Mertové,  

……………………………………    

 

 

2854/59RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu – Lucia Borgašová________________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Šumbark p. Lucii Borgašové, ………………………………  

…………………  pod podmínkou, že:  

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná uhradí celkový dluh za komunální  

odpad 

- 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    

 

 

2855/59RM/2017 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  

- Zuzana Ďurčeková a Daniel Kolek____________________________________      
 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. Daniela Kolka, ……………………… k nájemní smlouvě o nájmu 

bytu č. 3, vel. 1+2 v domě ………………………………,  

………………, jehož nájemkyní je jeho družka p. Zuzana Ďurčeková 

 

 

2856/59RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Renáta Jarochová______        
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. Moravská 476/41 v Havířově-Šumbarku s p. Renátou Jarochovou, 

………………………………………  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     

 



 
USNESENÍ  

z 59. schůze Rady města Havířova 
konané dne 15.02.2017 

15 

2857/59RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova – Zdeněk Kaňa_______________________       
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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, č.2  a č. 3  pro Zdeňka Kaňu, ……………………………,  

…………………, 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      

 

 

2858/59RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, ostatní plocha o výměře 167m
2
, 

k.ú. Bludovice, manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým,  

………………………………………, za účelem zahrady,  

jako zbytkového pozemku, který není městem využíván  

 

 

2859/59RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá______________________ 

 

Rada  města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej pozemku parc.č. 2299, zahrada o výměře 145 m
2 

v kat.území 

Prostřední Suchá paní Jarmile Sliwkové, ……………………………………… 

……………… , za účelem rozšíření stávající zahrady  za navrhovanou smluvní 

cenu ve výši 200,- Kč/m
2,

, tj. celkem za  29.000,- Kč + 1.700,- Kč za zpracování 

znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- pozemek se nachází uprostřed pozemku v majetku paní Sliwkové 

- k danému pozemku nemá město přístup po svých pozemcích, pozemek  

je pro město nepotřebný a nevyužitelný 

- paní Sliwková  užívá daný pozemek v dobré víře, že je součástí nemovitostí,  

které koupila v roce 2009 a stará se o něj dlouhodobě namísto města 

- pozemek nelze využít ke stavbě rodinného domu a může tak sloužit pouze jako  

zahrada nebo dvůr výlučně pro vlastníky obklopující nemovitosti 
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2860/59RM/2017 - Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

IV. etapa, část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“_____________________ 

  

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit pro účely realizace stavby č.10063 „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, 

část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“, výkup  pozemku k.ú. Dolní Suchá, 

parc. č. 1886/1 o výměře 56 m
2
, k výstavbě  kanalizace, od vlastníka pozemku 

pana Libora Kristiana, …………………………………………, dle požadavku 

vlastníka za 150,-Kč/m
2
, tj. při výměře 56 m

2
 za kupní cenu celkem 8.400,-Kč.        

 

 

2861/59RM/2017 - Nabídka daru přečerpávací stanice od vlastníka Stavebního bytového  

družstva Havířov___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit přijetí daru přečerpávací stanice a výtlačného řadu na odvod 

splaškových vod v k.ú. Prostřední Suchá od vlastníka Stavebního bytového 

družstva Havířov, IČO: 00415227 

 

 

2862/59RM/2017 - Pronájem částí pozemků parc.č. 3727, 281, k.ú. Havířov – město, za účelem  

vyhrazených stání pro vozidla taxi_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

pronájem  části  pozemku  parc. č. 3727, k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m
2
, 

označeného č. 2 s podélným stáním, ul. Železničářů v Havířově – Městě, pro pana 

Rostislava Šeredu, ………………………………………………, IČO: 67681310,  

na dobu určitou 1 rok, s účinností od 1. 3. 2017,  

nájemné ve výši 30.000,-Kč/rok/1 stání, výpovědní lhůta 1 měsíc 

 

2. 

pronájem části pozemku parc. č. 3727, k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m
2
, 

označeného č. 3 s podélným stáním, ul. Železničářů v Havířově – Městě, pro pana 

Petra Hadaše, ………………………………………, IČO:  87134942, na dobu 

určitou 1 rok, s účinností od 1. 3. 2017, nájemné ve výši 30.000,-Kč/rok/1 stání, 

výpovědní lhůta 1 měsíc 
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3. 

pronájem  části pozemku  parc. č. 281, k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m
2
, 

označeného č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády, pro pana Milana 

Sedláčka, ………………………………………, IČO: 73899291, na dobu určitou  

1 rok, s účinností od 1. 3. 2017, nájemné ve výši 30.000,-Kč/rok/1 stání, 

výpovědní lhůta 1 měsíc 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemních smluv 

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                                T: 31. 3. 2017 

 

 

2863/59RM/2017 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město dohodou 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 331/1 o výměře 7 m
2
,  

k.ú. Havířov-město, na kterém je umístěn prodejní stánek v majetku  

paní Heleny Janotové, ……………………………………………………,  

IČO: 74223194, a to dohodou k 28.02.2017  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení smlouvy o nájmu č. E/399/OSM/07 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                       T:  31.03. 2017  

 

 

2864/59RM/2017 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark_______________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

ukončení pronájmu  pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark,  

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškol s provozovatelem autoškoly panem Patrikem Máchou,  

……………………………………………………………, IČO: 74803794,   

a to dohodou k 28.02.2017  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení smlouvy o nájmu č. 1120/OSRM/2015 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.03. 2017  



 
USNESENÍ  

z 59. schůze Rady města Havířova 
konané dne 15.02.2017 

18 

 

2865/59RM/2017 - Ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu části nemovité věci___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 36 m
2
 v přízemí obytného domu na ul. Josefa Hory č. p. 1098,  

Havířov-Město, nájemci p. Jiřímu Skalkovi, IČO: 00741337,  

dohodou k 28. 2. 2017 

 

2. 

obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 36 m
2
 v přízemí obytného domu na ul. Josefa Hory č. p. 1098,  

Havířov-Město 

 

 

2866/59RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy a záměry pronájmu částí nemovitých věcí_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

výpověď nájmu části nemovité věci – garážového stání č. 1 o výměře 19,61 m
2
 

v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 3, Havířov-Město, 

nájemci p. Josefu Strnadovi, ………………………………, bez udání důvodu;  

případně uzavření dohody s nájemcem ukončení nájmu v dřívějším termínu 

 

2. 

záměr pronájmu části nemovité věci – garážového stání č. 1 o výměře 19,61 m
2
 

v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 3, Havířov-Město,  

p. Martě Brinzíkové, ………………………………………………, k uskladnění 

elektrických invalidních vozíků 

 

3.  

záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 19 m
2
 v suterénu 

obytného domu ul. Bludovická 5, Havířov-Město, p.Richardu Fabíkovi, jako sklad 

pro vlastní potřebu 
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2867/59RM/2017 - Pronájem částí nemovitých věcí_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

pronájem části nemovité věci – štítové stěny obytného domu na Dlouhé tř. 17, 

Havířov-Město, k umístění reklamního zařízení – baneru o rozměrech 5 x 12 m 

(60 m
2
), spol. Melvin CZ s.r.o., IČO: 26785919, za podmínek: 

- roční nájemné: 2.300,- Kč/m
2
/rok + DPH, tj. 138.000,- Kč ročně + DPH 

- platba nájmu měsíčně 

- doba nájmu: na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

- na baneru bude reklama zdravotní pojišťovny 

- po odstranění zařízení bude uvedena fasáda do původního stavu a protokolárně  

předána správci domu 

 

2. 

pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 9,20 m
2
 v suterénu obytného 

domu ul. Mozartova č. p. 1062, Havířov-Město, p. Aleně Klúglové, jako sklad  

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

2868/59RM/2017 - Pronájem části nemovité věci v Radnici________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádosti o pronájem nemovité věci – místnosti č. 223 o výměře 12,27 m
2
  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, 

podané Ing. Šárkou Dytkovou, IČO: 69197270, a ČR – Probační a mediační 

službou, IČO: 70888060 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – místnosti č. 223 o výměře 12,27 m
2
  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, 

ČR – Probační a mediační službě, IČO: 70888060, jako kancelář pro bezplatnou 

poradenskou činnost pro oběti trestných činů, za podmínek: 

- nájemné 500,- Kč bez DPH měsíčně  

- hrazení měsíčních záloh za služby 

- nájem na dobu určitou do 30. 4. 2020 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

 

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 30. 4. 2017 
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2869/59RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu – p. Zdeněk Klus 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 57,75 m
2
 

v suterénu obytného domu ul. K. V. Raise č. p. 1079, Havířov-Město, z nájemce  

p. Zdeňka Kluse, IČO: 47196203, na p. Renátu Šrubařovou, IČO: 69191298 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu p. Renátě Šrubařové, 

IČO: 69191298:  

- výměra prostor: 57,75 m
2
 

- účel: prodejna potravin 

- nájemné 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 2. 1. 2017 

 

 

2870/59RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

- spol. GAWLICZEK s.r.o.___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 101, 102 o celkové výměře 

81,60 m
2
 a společných prostor o celkové výměře 34,20 m

2
 v 1. nadzemním podlaží 

budovy Městského podnikatelského centra č. p. 689, ul. Palackého 2,  

Havířov-Město, z nájemce spol. GAWLICZEK s.r.o., IČO: 26866765,  

na p. Zdeňku Kadlečíkovou, IČO: 62331434 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu p. Zdeňce Kadlečíkové, 

IČO: 62331434: 

- výměry prostor: místnosti č. 101, 102 – celkem 81,60 m
2
, podíl na společných  

prostorách – celkem 34,20 m
2
 

- účel: čistírna peří a sklad 

- nájemné: za místnosti 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH, za společné prostory  

53,- Kč/m
2
/rok bez DPH je stanoveno v souladu se Zásadami pronájmu prostor 

sloužících k podnikání v Městském podnikatelském centru 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2017 
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2871/59RM/2017 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci  

- spol. PEGASUS Investment s.r.o._____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného za část nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 29,60 m
2 

v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23,  

Havířov-Město, nájemci spol. PEGASUS Investment s. r. o., IČO: 02029375, 

z částky 3 113,- Kč/m
2
/rok bez DPH na částku 1 600,- Kč/m

2
/rok bez DPH  

od 1. 3. 2017 

 

s c h v a l u j e 

 

rozšíření účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 29,60 m
2 

v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23,  

Havířov-Město, nájemci spol. PEGASUS Investment s. r. o., IČO: 02029375,  

o prodej zmrzliny a mražených výrobků 

 

 

2872/59RM/2017 - Žádost spol. KLERO s.r.o. o odškodnění________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

prominutí nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  

o výměře 147,45 m
2 

v přízemí budovy na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město, nájemci 

spol. KLERO spol. s r.o., IČO: 60323981, za dobu 6 dnů, kdy byly prováděny 

úklidové práce po vytopení a malování prostor po živelných událostech ve dnech 

28. 5. 2016 a 1. 6. 2016, v celkové výši 5 088,- Kč, dále úhradu částky 7 000,- Kč 

za úklid provozovny, celkem 12 088,- Kč 

 

2. 

výpověď nájemní smlouvy za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  

o výměře 147,45 m
2 

v přízemí budovy na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město, nájemci 

spol. KLERO spol. s r.o., IČO: 60323981, v případě, že nájemce neuhradí dluhy 

na nájemném a službách v termínu do 28. 2. 2017 

 

n e s c h v a l u j e 

 

nájemci spol. KLERO spol. s r.o., IČO: 60323981, náhradu ušlého zisku  

za 4 pracovní dny ve výši 11 047,- Kč  
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u k l á d á  

 

1. 

Městské realitní agentuře, s.r.o. započíst částku v celkové výši 12 088,- Kč 

s nájemným  

         Z: ředitel MRA, s.r.o. 

         T: 28. 2. 2017 

 

2. 

Městské realitní agentuře, s.r.o. vyzvat nájemce, aby uhradil dluhy na nájemném  

a službách v termínu do 28. 2. 2017, v případě, že nájemce termín nedodrží, zašle 

nájemci výpověď nájemní smlouvy 

         Z: ředitel MRA, s.r.o. 

         T: 15. 3. 2017 

 

   

2873/59RM/2017 - Zrušení usnesení, žádost o souhlas s podnájmem a umístěním sídla firem____ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 25. 1. 2017 č. 2788/58RM/2017, bod 2,  

ve věci schválení podnájmu nemovité věci nájemkyni Ing. Janě Kolářové,  

IČO: 48008486 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

podnájem části nemovité věci - místnosti č. 209 o výměře 24,70 m
2
 a podílu  

na společných prostorách o výměře 10,60 m
2
 ve 2. nadzemním podlaží budovy 

Městského podnikatelského centra č. p. 689, ul. Palackého 2, Havířov-Město, 

nájemkyni Ing. Janě Kolářové, IČO: 48008486, pro p. Aleksandru Teresu Goszcz, 

IČO: 73923320, a spol. Novum – servis s.r.o., IČO: 29462916 

 

2. 

umístění sídla firmy Aleksandra Teresa Goszcz, IČO: 73923320, v budově  

č. p. 689 ul. Palackého 2, Havířov-Město po dobu trvání podnájemního vztahu 

 

3. 

umístění sídla společnosti Novum – servis s.r.o., IČO: 29462916, v budově  

č. p. 689 ul. Palackého 2, Havířov-Město po dobu trvání podnájemního vztahu 
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2874/59RM/2017 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark“  

(stavba č. 15032) - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 

zakázku na stavební práce____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

  1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce   

   „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark“  

(stavba č. 15032) 

 

  2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části: ne 

 

  3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

  4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

  5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

  6. výši požadované jistoty:   600 000 Kč 

 

  7. varianty nabídky:    ne 

 

  8. dobu realizace veřejné zakázky:   

      zahájení plnění:    červen 2017 

      termín ukončení: nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne doručení  

písemné výzvy k zahájení plnění  

  

  9. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha 100%) 

 

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, tj. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“  

- 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, a to osvědčení o autorizaci nebo osvědčení  

o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru 

pozemní stavby pro stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího 
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12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 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 minimálně: 

a) 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení  

kontaktního zateplovacího systému a výměna otvorových výplní budovy  

za účelem snížení její energetické náročnosti v minimální hodnotě 

10.000.000 Kč bez DPH/1 budova 

b) 2 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce ploché  

střechy systémem podtlakového kotvení v minimální hodnotě 2.500.000 Kč 

bez DPH/1 střecha (poskytnutí požadovaných stavebních prací je možno 

prokázat i společně stejnou stavební zakázkou) 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

minimálním složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

b) osoba, která bude při plnění veřejné zakázky provádět systém kotvení  

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 

a) autorizace v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího 

b) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání funkce  

stavbyvedoucího minimálně u: 

- 2 dokončených stavebních zakázek, přičemž předmětem každé bylo  

provedení kontaktního zateplovacího systému a výměna otvorových 

výplní budovy za účelem snížení její energetické náročnosti v minimální 

hodnotě 10.000.000 Kč bez DPH/1 budova 

- 1 dokončené stavební zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce  

ploché střechy systémem podtlakového kotvení v minimální hodnotě 

2.500.000 Kč bez DPH/1 střecha (vykonávání funkce stavbyvedoucího  

u požadovaných stavebních prací je možno prokázat i společně stejnou 

stavební zakázkou) 

c) u osoby, která bude při plnění veřejné zakázky provádět systém kotvení,  

doklad o proškolení pro aplikaci systému podtlakového kotvení nebo 

systému kombinace mechanického a podtlakového kotvení vydané 

výrobcem či dodavatelem systému, který bude použit při plnění veřejné 

zakázky 

 

- opatření k zajištění kvality předmětu plnění: 

a) osvědčení pro vnější kontaktní zateplovací systém (mezinárodní označení  

zkratkou ETICS) 

b) osvědčení o odborné způsobilosti provádět vnější zateplení budov  

kontaktními zateplovacími systémy  

c) osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken  

a dveří do stavby dle ČSN 74 6077   

d) doklad osvědčující zdravotní nezávadnost použitých stavebních materiálů  

(doklady se musí vztahovat k materiálům a výrobkům, které budou použity 

při plnění veřejné zakázky, a musí být vydány akreditovaným subjektem, 

např. Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Státním 

zdravotním ústavem, apod.) 
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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 20.000.000 Kč a s maximální 

spoluúčastí 100.000 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. zahájení zadávacího řízení, tj. zveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu  

zadavatele a odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 

16. důvodové zprávy, až po schválení finančních prostředků na tuto veřejnou 

zakázku Zastupitelstvem města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky 

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 odst. 3 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení 

 

 

2875/59RM/2017 - Stavba č. 5004 – Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada  

– úsek 17. listopadu – lesopark - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení 

na veřejnou zakázku na stavební práce_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

  1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce   

  „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu – lesopark“  

  (stavba č. 5004) 

 

  2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

      rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
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  3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano (bude-li přiznána) 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

  4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

  5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

  6. výši požadované jistoty:   500.000 Kč  

 

  7. varianty nabídky:    ne 

 

  8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   květen 2017  

termín ukončení: nejpozději do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu  

smlouvy 

  

  9. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha 100%) 

 

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, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“  

a „Výkon zeměměřičských činností“. 

- 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, a to: 

a) osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či  

hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru dopravní stavby nebo 

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava pro stavbyvedoucího i 

zástupce stavbyvedoucího, 

b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona  

č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„úřední oprávnění“) 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 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.: 
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a) 4 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky byla  

rekonstrukce nebo výstavba pozemních komunikací v minimální hodnotě 

18.000.000 Kč bez DPH a z toho alespoň u dvou těchto stavebních zakázek 

se muselo jednat o pokládku zámkové dlažby v minimálním rozsahu  

10 000 m
2 

 

b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba  

světelně signalizačního zařízení v minimální hodnotě 300.000 Kč  

bez DPH (poskytnutí požadovaných stavebních prací je možno prokázat i 

společně stejnou stavební zakázkou) 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

minimálním složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba, která se bude ověřovat výsledky zeměměřičských činností. 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

a) autorizaci v oboru  dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace  

nekolejová doprava pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, 

b) úřední oprávnění pro osobu ověřující výsledky zeměměřických činností, 

c) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání funkce  

stavbyvedoucího u minimálně 3 dokončených stavebních zakázek, přičemž 

předmětem každé zakázky musela být rekonstrukce nebo výstavba 

pozemních komunikací v minimální hodnotě 10.000.000 Kč bez DPH.  

 

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 20.000.000 Kč a s maximální 

spoluúčastí 100.000 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 bodu 16. důvodové  

zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 odst. 3 zákona 
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2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení 

 

 

2876/59RM/2017 - Stavba č. 15033 ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení  

na veřejnou zakázku na stavební práce_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

  1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce   

   „ZŠ Na Nábřeží -  výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“  

 (stavba č. 15033) 

 

  2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

  3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

  4. formu zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

  5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

  6. výši požadované jistoty:   400.000 Kč  

 

  7. varianty nabídky:    ne 

 

  8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   druhá polovina dubna 2017 

termín ukončení: nejpozději do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu  

smlouvy  

  

  9. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha 100%) 

 

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, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“  

- 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  
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- doklad o odborné způsobilosti, a to osvědčení o autorizaci nebo osvědčení  

o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru 

pozemní stavby pro stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 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. 4 stavebních zakázek, přičemž předmětné každé bylo provedení oprav 

omítek, montáží kamenných obkladů, oplechování říms a/nebo jiných 

zdobných prvků fasády, výměna oken a dveří, a to vše u budovy občanské 

vybavenosti chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

nebo obytné budovy chráněné dle citovaného zákona, v minimální hodnotě 

15.000.000 Kč bez PH/1 budova  

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  

a to stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden 

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

  
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a) autorizaci v oboru pozemní stavby  

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 3 stavebních zakázek,  

přičemž předmětem každé byla oprava budovy občanské vybavenosti 

chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nebo obytné 

budovy chráněné dle citovaného zákona,  

v minimální hodnotě 11.000.000 Kč bez DPH/1 budova 

c) doklad o proškolení k montáži výplní stavebních otvorů plastových  

a hliníkových vydané výrobcem nebo dodavatelem výplní, které budou 

použity při plnění veřejné zakázky 

 

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 20.000.000 Kč a s maximální 

spoluúčastí 100.000 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 bodu 16. důvodové  

zprávy 
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p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 odst. 3 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení. 

 

 

2877/59RM/2017 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční  

síně“ smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností  

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,  

IČ: 247 290 35, DIČ: CZ247 290 35 

  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie a úhradě 

nákladů s ní souvisejících 

 

 

2878/59RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,  

Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  

o dílo č. 783/OSRM/2016_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 783/OSRM/2016 dle Článku II a Přílohy  

č. 3 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1.349.504,42 Kč bez DPH 

(1.632.900,35 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 související  

s bodem 1 tohoto usnesení 

 

3. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 na provedení  

stavby „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, 

Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“ v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení  

se společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město,  

110 00 Praha 1, IČO: 45274924 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o dílo č. 783/OSRM/2016 ze dne 12.10.2016 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016  

ze dne 12.10.2016 

                                              Z: vedoucí OSRM 

          T: 02/2017 

 

 

2879/59RM/2017 - Předložení žádosti o poskytnutí podpory k Výzvě č. 13/2016 v rámci  

Národního programu Životní prostředí_________________________________  

  

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o poskytnutí podpory k Výzvě č. 13/2016 v rámci Národního 

programu Životní prostředí  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky města Havířova pro ekonomiku a správu majetku podpisem 

žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty Národního programu Životní prostředí a výzvou pro předkládání 

žádostí 

Z: vedoucí OSRM 

T: 31.03.2017 

 

 

2880/59RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v  rámci  výzvy č. 37 z Integrovaného  

regionálního operačního programu – Energetické úspory v bytových domech 

II, SC 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

předložení žádosti o dotaci na projekty  

„Sanace obytného domu na ul. 17. listopadu 2 - 6, Havířov - Město“,  

„Sanace obytného domu na ul. 17. listopadu 8 - 14, Havířov - Město“,  

„Sanace obytného domu na ul. Na nábřeží 129 - 133, Havířov - Město“  

a „Sanace obytného domu na ul. Mánesova 12 - 16, Havířov - Město“  

v rámci IROP, výzva č. 37 - Energetické úspory v bytových domech II, SC 2.5 

„Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ 



 
USNESENÍ  

z 59. schůze Rady města Havířova 
konané dne 15.02.2017 

32 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem žádosti o dotaci 

a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu se závaznými dokumenty 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR k předložení žádosti o dotaci v rámci IROP, 

výzva č. 37 - Energetické úspory v bytových domech II, SC 2.5 „Snížení 

energetické náročnosti v sektoru bydlení“ 

Z : vedoucí OSRM  

T : 31.3.2017 

 

 

2881/59RM/2017 – Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – PaedDr. Milada Halíková_____ 
 

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

 

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. Lípová 717/17 v  Havířově - Městě  

PaedDr. Miladě Halíkové, …………………………………… 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 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.    Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města      náměstek primátorky    

        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/12 104/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 23.02.2017 

 

 

 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 59. schůze Rady města Havířova 

konané dne 15.02.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 

 

 

 

 

 

II. část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 59. schůzi Rady města Havířova, konané dne 15.02.2017 – II. část 

 

2882/59RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou  

statutárním městem Havířov  

 

2883/59RM/2017 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov 

 

2884/59RM/2017 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok  

2017/2018 

 

2885/59RM/2017 - Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK a  zvýšení příspěvku na provoz  

pro rok 2017 

 

2886/59RM/2017 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu 

 

2887/59RM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2017  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“ 

 

2888/59RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 5. – 22.  

 

2889/59RM/2017 - Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468,   

parc. č. 1237/1, parc. č. 3748/1 k.ú. Havířov-město a parc. č. 2105/663,  

parc. č. 2105/629, parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638   

k.ú. Šumbark 

 

2890/59RM/2017 - Informace o odchytu holubů na území města Havířova  

 

2891/59RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ F. Hrubína 

 

2892/59RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o granty příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská 

 

2893/59RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního majetku 

 

2894/59RM/2017 - Hospodářský výsledek společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2016 

 

2895/59RM/2017 - Informativní zpráva o plánu pořízení automobilů příspěvkových organizací  

v roce 2017 a 2018 

2896/59RM/2017 - Souhlas obce 

 

2897/59RM/2017 - „Rekondičně - ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

2898/59RM/2017 - „Pobyty seniorů pro rok 2017“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu 
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2899/59RM/2017 - Informace o vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  

„Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů  - Výkupna odpadů TSR 

Czech Republic s.r.o. Havířov, Staniční“ podle zákona o posuzování vlivů  

na životní prostředí 

 

2900/59RM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

2901/59RM/2017 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy představenstva  

společnosti TSH a.s.  

 

2902/59RM/2017 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí rady  

společnosti TSH a.s.  

 

2903/59RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   
 

2904/59RM/2017 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním střediskem  

Havířov 

 

2905/59RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ 

 

2906/59RM/2017 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o úklidu objektů ve správě příspěvkové organizace  

Městské kulturní středisko Havířov 

 

2907/59RM/2017 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace  

Sociální služby města Havířova    

 

2908/59RM/2017 - Souhlas s přijetím věcného daru 
 

2909/59RM/2017 - Zpráva o ukončení realizace projektu „Centrum drogové pomoci“ 

 

2910/59RM/2017 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a použitím fondu  

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 

2911/59RM/2017 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 

 

2912/59RM/2017 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace  

Domov seniorů Havířov 

 

2913/59RM/2017 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2017 - 2021  

 

2914/59RM/2017 - ČSAD Havířov a.s. - změna zástupce města v dozorčí radě   
 

2915/59RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady  

 

2916/59RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady  

 

2917/59RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady  

a pokyn valné hromady k zastupování společnosti na jednání svolaném 

jediným společníkem 
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2918/59RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 

 

2919/59RM/2017 - Přijetí věcného daru  

 

2920/59RM/2017 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem 

 

2921/59RM/2017 - Vyvěšení tibetské vlajky 

 

2922/59RM/2017 - Stížnosti – přehled za r. 2016 

 

2923/59RM/2017 - Udělení Ceny města za rok 2016 – schválení peněžitého daru 

 

2924/59RM/2017 - Zasedací pořádek členů ZMH na zasedáních ZMH 

 

2925/59RM/2017 - Rezignace člena občanské komise pro část města Havířov-Šumbark 

 

2926/59RM/2017 - Změny ve složení Finančního výboru ZMH 

 

2927/59RM/2017 - Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 27.02.2017 

  



 
USNESENÍ  

z 59. schůze Rady města Havířova 
konané dne 15.02.2017 

37 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 59. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.02.2017 – II. část 

 

2882/59RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou  

statutárním městem Havířov_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685)  

 

věcný dar v hodnotě 3 751 Kč od Ing. Marcely Anýžové, bytem Slunečná 1680, 

266 01 Beroun – hračky pro děti MŠ  

 

 

2883/59RM/2017 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu rezignace: 

 

pana Bc. Pavla Rapanta na Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 

okres Karviná,  příspěvková organizace ke dni 15. 2. 2017 

   

j m e n u j e 

 

pana Miroslava Polaka, ………………………………………………,  

členem školské rady na Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564  

okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 16. 2. 2017 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku statutárního města podpisem jmenovacího dekretu 

 

u k l á d á 

 

1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady 

2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady  

 

          Z: vedoucí OŠK 

                                                                                          T: únor 2017 

 

 

  



 
USNESENÍ  

z 59. schůze Rady města Havířova 
konané dne 15.02.2017 

38 

2884/59RM/2017 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách  

pro školní rok 2017/2018____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do běžných tříd a logopedických tříd 

v mateřských školách na území města Havířova pro školní rok 2017/2018  

ve dnech 10. a 11. května 2017, 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. 

 

 

2885/59RM/2017 - Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz  

pro rok 2017_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

schválit  
 

  I. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2017 odboru  

školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády 

č. 567/2006 Sb., včetně zákonných odvodů takto: 

 

  1. Základní škole Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 ve výši 16 000 Kč  

  2. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 5 100 Kč  

  3. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 10 700 Kč  

  4. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 ve výši 2 000 Kč  

  5. Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO:  70958165 ve výši 1 500 Kč   

  6. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO:  61988600 ve výši 1 700 Kč  

  7. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 4 000 Kč  

  8. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO:  48805475 ve výši 21 100 Kč  

  9. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 11 800 Kč  

10. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO:  70958131 ve výši 12 800 Kč   

11. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 1 000 Kč  
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12. Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 2 400 Kč  

13. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 7 000 Kč  

14. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 10 700 Kč 

15. Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685,  

ve výši 6 900 Kč  

16. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 7 300 Kč  

17. Mateřské škole Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 2 700 Kč  

18. Mateřské škole Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO: 70958220 ve výši 6 300 Kč  

19. Mateřské škole Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

ve výši 3 900 Kč  

20. Mateřské škole Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626  

ve výši 2 700 Kč  

21. Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 9 000 Kč  

22. Mateřské škole Havířov - Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 6 100 Kč  

23. Mateřské škole Havířov - Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588 ve výši 12 900 Kč  

24. Mateřské škole Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

IČO: 70958297 ve výši 3 600 Kč  

25. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570  

ve výši 17 600 Kč  

26. Mateřské škole Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 4 200 Kč  

27. Mateřské škole Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 4 100 Kč  

28. Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 3 000 Kč  

29. Mateřské škole Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 61988693  

ve výši 3 400 Kč  

30. Mateřské škole Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 2 200 Kč  

31. Mateřské škole Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

IČO: 70958254 ve výši 3 900 Kč  

32. Mateřské škole Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262 ve výši 3 800 Kč  

33. Mateřské škole Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 2 000 Kč  

34. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 4 500 Kč  

                                                          

II. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3)  

na zajištění trenéra "Pohybové výchovy MŠ" a na úhradu nákladů spojených  

s realizací tohoto projektu příspěvkovým organizacím: 

 

  1. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 18 800 Kč  
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  2. Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

ve výši 1 000 Kč  

  3. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 1 000 Kč  

  4. Mateřské škole Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 1 000 Kč  

  5. Mateřské škole Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO: 70958220 ve výši 1 000 Kč  

  6. Mateřské škole Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

ve výši 1 000 Kč  

  7. Mateřské škole Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626  

ve výši 1 000 Kč 

  8. Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 1 000 Kč  

  9. Mateřské škole Havířov - Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588 ve výši 1 000 Kč 

10. Mateřské škole Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

IČO: 70958297 ve výši 1 000 Kč 

11. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570  

ve výši 2 000 Kč  

12. Mateřské škole Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 1 000 Kč  

13. Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 1 000 Kč  

14. Mateřské škole Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 1 000 Kč  

15. Mateřské škole Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

IČO: 70958254 ve výši 1 000 Kč 

16. Mateřské škole Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262 ve výši 1 000 Kč  

17. Mateřské škole Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 1 000 Kč 

18. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 1 000 Kč 

19. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 1 000 Kč  

20. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 2 000 Kč 

 

uložit  

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2017 výše 

uvedená usnesení 
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2886/59RM/2017 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu_____________________ 

 

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: 

 

1. Mgr. Alena Kubíčková, ředitelka Základní školy Havířov-Šumbark  

M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě  

Havířově     

 

2. Mgr. Lucie Tulejová, Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329  

okres Karviná 

- jmenovaná obdrží ocenění za mimořádnou pedagogickou činnost  

a nadstandardní práci 

 

3. Mgr. Dorota Stanková, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a  

okres Karviná, příspěvková organizace  

- jmenovaná obdrží ocenění za rozvoj školství ve městě Havířově  

     

4. Mgr. Naděžda Mayerová, Základní škola Havířov-Šumbark  

Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě  

Havířově 

     

5. Mgr. Renata Navrátilová, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497  

okres Karviná, příspěvková organizace 

- jmenovaná obdrží ocenění za nadstandardní práci a významnou prezentaci  

školy na veřejnosti 

 

6. Mgr. Marie Petrová, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková  

organizace     

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě  

Havířově  

 

7. Ing. Alexandr Hloušek, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola  

DAKOL, s.r.o., odloučené pracoviště Moravská 539/29a, Šumbark,  

736 01 Havířov 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě  

Havířově 

 

8. Mgr. Aleš Chupáč, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková  

organizace 

- jmenovaný obdrží ocenění za metodickou činnost  
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II.  

udělení ocenění žákům v kategorii „Žák základní školy“, „Žák střední školy“ 

v pořadí: 

  

1. Nela Vonsíková, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková  

organizace  

- jmenovaná obdrží ocenění za 2. místo v krajském kole olympiády  

ve španělském jazyce a za 3. místo v krajském kole olympiády v anglickém 

jazyce 

 

2. Aneta Kochanová, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace 

- jmenovaná obdrží ocenění za 2. místo v krajském kole konverzační soutěže  

v anglickém jazyce 

 

3. Vojtěch Trecha, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres  

Karviná, příspěvková organizace 

- jmenovaný obdrží ocenění za 3. místo v digitální oblasti v krajském kole  

literárně-výtvarně-digitální soutěže "Požární ochrana očima dětí" 

 

III.  

udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“: 

 

Ondřej Toufar, Ivo Walach, Štěpán Urbanćzyk, Jakub Zatloukal, Kamil Menšík,  

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

- jmenovaní obdrží ocenění za 1. místo v krajském finále Soutěže mladých  

zoologů 2016 

 

uložit  

zaslání oznámení o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, 

žákům, kolektivu a informování veřejnosti o udělení ocenění     

 

 

2887/59RM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2017  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové 

části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova  

za rok 2016 dle důvodové zprávy 
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schválit 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města  

Havířova v roce 2017: 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši     9 200 100 Kč,  

a to takto: 

sociální oblast:  

- činnost registrovaných sociálních služeb    2 369 600 Kč dle přílohy č. 1A 

- projekty a činnost na podporu aktivit  

související se sociální oblastí          460 000 Kč dle přílohy č. 1B 

kulturní oblast         2 206 000 Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast         2 892 500 Kč dle přílohy č. 3,8C 

oblast partnerských vztahů             90 000 Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence   

a bezpečnosti v silničním provozu                    207 000 Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného záchranného  

  systému             550 000 Kč dle přílohy č. 6A 

- zdravotnictví            150 000 Kč dle přílohy č. 6B 

- životní prostředí               75 000 Kč dle přílohy č. 6C 

- ostatní             200 000 Kč dle přílohy č. 9 

       

 

II. ze sportovní sféry v celkové výši     24 748 800 Kč dle přílohy  

                č. 7,8A,8B 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova dne 20.02. 2016 usn. č. 402/10ZM/2016  

s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. usnesení 

 

pověřit  
 

1. vedoucí odboru školství a kultury  podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000,- Kč (včetně)  

v jednotlivých případech 

 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace,  a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč 

v jednotlivých případech 

 

 

2888/59RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 5. – 22.______  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

rozpočtová opatření č. 19. až 22., dle důvodové zprávy 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 5. – 18., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 5. – 22. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 897 454,76 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 699,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 27 278,57 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 10 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 911 177,19 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 233 610,25 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 944 265,90 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 068,58 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 34 390,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 0,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 225 112,10 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 679,03 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 290 585,00 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  596 476,55 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 79 742,30 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 702 020,64 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 972,00 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 289 344,35 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 110,87 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 830,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 013,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 800,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 566,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 137,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 918,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 830,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 625,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 938,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 858,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 853,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 794,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 788,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 950,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč 
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ZŠ 1. Máje 3 777,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 2 998,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 529,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 010,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 420,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 483,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 853,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 831,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 909,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 505,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 361,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 826,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 041,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 975,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 579,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 008,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 944,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 399,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 28 030,16 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 795,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 38 487,39 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
9 449,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 31 692,93 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 50 000,00 tis. Kč 

   III. Financování celkem +336 155,49 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +270 490,49 tis. Kč 

 

 

2889/59RM/2017 - Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468,   

parc. č. 1237/1, parc. č. 3748/1 k.ú. Havířov-město a parc. č. 2105/663,  

parc. č. 2105/629, parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638   

k.ú. Šumbark______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468,  

parc. č. 1237/1, parc. č. 3748/1 k.ú. Havířov-město  

a parc. č. 2105/663, parc. č. 2105/629, parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381,  

parc. č. 2105/638 k.ú. Šumbark 
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účel pronájmu: Umístění 50 ks odpadkových košů s reklamní plochou společnosti  

ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s., na území města Havířova 

na základě návrhu odboru komunálních služeb dle přílohy č. 2  

na pozemcích: 

- parc. č. 331/1, 18 košů o výměře 9 m
2  

, k.ú. Havířov-město,  

- parc. č. 922/1, 13 košů o výměře 6,5 m
2
, k.ú. Havířov-město,  

- parc. č. 468, 6 košů o výměře 3 m
2
, k.ú. Havířov-město, 

- parc. č. 1237/1, 3 koše o výměře 1,5 m
2
, k.ú. Havířov-město, 

- parc. č. 3748/1, 4 koše o výměře  2 m
2
, k.ú. Havířov-město, 

- parc. č. 2105/663, 2 koše o výměře 1 m
2
, k.ú. Šumbark, 

- parc. č. 2105/629, 1 koš o výměře 0,5 m
2
, k.ú. Šumbark, 

- parc. č. 2105/496, 1 koš o výměře 0,5 m
2
, k.ú. Šumbark, 

- parc. č. 2105/381, 1 koš o výměře 0,5 m
2
, k.ú. Šumbark, 

- parc. č. 2105/638, 1 koš o výměře 0,5 m
2
, k.ú. Šumbark. 

 

Pro: ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s., Bořivojova 650/48,  

718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 04670329 

na dobu: od 1.4.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců 

nájemné: cena smluvní – 1 ks reklamního odpadkového koše/200,- Kč  

bez DPH/rok, t.j. 50 ks reklamních odpadkových košů x 200,- Kč  

= 10 000,- Kč bez DPH/rok 

 

 

2890/59RM/2017 - Informace o odchytu holubů na území města Havířova____________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  na  v ě d o m í  

 

 informaci o zajištění odchytu holubů na území města Havířova  

 

 

2891/59RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ F. Hrubína______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČO: 619 88 723) 

 

poskytovatel dotace:  Nadace OKD 

název operačního programu:   Pro region 

název projektu:    Škola – prostor k hrám, setkávání a ke komunikaci 

požadovaná výše dotace:  145 000 Kč  

spolufinancování:   21, 62 % z finančních prostředků PO, tj. 40 000 Kč   
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2892/59RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o granty příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o granty příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace  

(IČO: 70958131) 

 

1) 

poskytovatel grantu:             NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací  

                                                           programy)   

název operačního programu:  ERASMUS+ 

název projektu:    Strategické partnerství mezi školami                                                            

požadovaná výše grantu:  12 000 EUR 

spolufinancování:   bez spoluúčasti  

 

2) 

poskytovatel grantu:             NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací  

                                                           programy)   

název operačního programu:  ERASMUS+ 

název projektu:    Další vzdělávání pedagogických pracovníků                                                           

požadovaná výše grantu:  13 500 EUR 

spolufinancování:   bez spoluúčasti  

 

 

2893/59RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního majetku___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark  

M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČO: 48805475),  

pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 42 708 Kč včetně DPH: 

- sněhová fréza zn. Ariens Pro 32 DLE 420cc 

 

 

2894/59RM/2017 - Hospodářský výsledek společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2016______ 

 
Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o hospodaření společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2016 
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u k l á d á  

 

1. předložit rozvahu (bilanci) společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. sestavenou  

ke dni 31.12.2016 

Z: jednatel spol. ZÁMEK 

T: na RMH dne 8.3.2017 
 

2. předložit rozbor hospodaření společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. v členění  

dle jednotlivých středisek za jednotlivé měsíce roku 2016  

 

Z: jednatel spol. ZÁMEK 

T: na RMH dne 8.3.2017 

 

 

2895/59RM/2017 - Informativní zpráva o plánu pořízení automobilů příspěvkových organizací  

v roce 2017 a 2018__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

plánovaný nákup či obnovu vozového parku v roce 2017 a 2018 příspěvkovými 

organizacemi, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov  

 

 

2896/59RM/2017 - Souhlas obce_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

nevydávat stanovisko (souhlas nebo nesouhlas) statutárního města Havířova 

k doplatku na bydlení na základě žádosti Úřadu práce ČR pro rok 2017 vzhledem 

k tomu, že tento není pro Úřad práce ČR závazný 

 

 

2897/59RM/2017 - „Rekondičně - ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby     

„Rekondičně -  ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
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3. dílčí plnění:     ne 

poskytnutí zálohy:    ano (maximálně 50% z celkové ceny  

včetně DPH  

za 40 ubytovaných) 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  v období května až října 2017  

dva na sebe navazující turnusy 

     

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek (dále jen „zákon“), a to 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 dodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu  

veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. další podmínky:  

- dle bodu 1. důvodové zprávy 

- nepřipustit, aby předmět veřejné zakázky byl plněn několika dodavateli  

společně 

- nepřipustit při plnění části předmětu veřejné zakázky (ubytování, stravování)  

využít poddodavatele  

 

11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle bodu 12. důvodové zprávy 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodu 13. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj, podpisem dokumentů souvisejících  

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu  

„Rekondičně – ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“ 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Rekondičně – ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“  

              

          Z: vedoucí OSV 

          T: 02/2017 

 

 

2898/59RM/2017 - „Pobyty seniorů pro rok 2017“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

„Pobyty seniorů pro rok 2017“   

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení předmětu plnění na části:  ano (každá část je jeden turnus,  

přičemž na každý turnus bude 

vybráno jiné místo turnusu, 

uchazeč může podat nabídku 

na jednu, dvě nebo i tři části 

avšak pouze v případě,  

že pro každou takovou část 

nabídne jiné místo turnusu) 

3. dílčí plnění:     ne 

poskytnutí zálohy:    ano (maximálně 50% z celkové ceny  

včetně DPH  

za 44 ubytovaných) 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  v období května až října 2017    

  

6. hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH  

    

7. způsob hodnocení:     nejvhodnějšími nabídkami budou tři nabídky s různými  

místy turnusu, které se dle nabídkové ceny turnusu umístí 

na prvním, druhém a třetím místě 

   

8. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek (dále jen „zákon“), a to čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede 

dnem podání nabídky 

 

  



 
USNESENÍ  

z 59. schůze Rady města Havířova 
konané dne 15.02.2017 

51 

9. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsána, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu  

veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

10. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku 

 

11. další podmínky:  

- dle bodu 1. důvodové zprávy 

- nepřipustit, aby předmět veřejné zakázky byl plněn několika dodavateli  

  společně 

- nepřipustit při plnění části předmětu veřejné zakázky (ubytování, stravování)  

využít poddodavatele 

 

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 bodě 14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících  

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pobyty seniorů  

pro rok 2017“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Pobyty seniorů pro rok 2017“  

 

               Z: vedoucí OSV 

          T: 02/2017 

 

 

2899/59RM/2017 - Informace o vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  

„Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů  - Výkupna odpadů TSR 

Czech Republic s.r.o. Havířov, Staniční“ podle zákona o posuzování vlivů  

na životní prostředí_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

informaci o vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Zařízení  
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ke sběru, výkupu a využívání odpadů  - Výkupna odpadů TSR Czech Republic 

s.r.o. Havířov, Staniční“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí, uvedeném v příloze č. 1 

 

 

2900/59RM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 

písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 704/14, 150/12 v k.ú. Dolní Datyně  

v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

 

rozhodnout pořídit 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 za podmínky úplné 

úhrady náklady na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního 

zákona  

v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 520//2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5,  

521/6, 521/8 k.ú. Bludovice 

v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2500, 2501, 2506, 2206/1, 2206/10, 2206/13,  

2206/14, 2206/15, 2206/16, 2206/23, 2206/25, 2206/28, 2206/29, 

2206/30, 2206/32, 2206/39, 2206/42, 2206/43, 2206/51, 2206/8, 

2492/14, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/5, 2510/6, 2531/1, 2532/1, 

2662/3, 2662/5, 2662/6 k.ú. Prostřední Suchá  

v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

 

u k l á d á 

 

pozvat zástupce společnosti MERKUR DEVELOPMENT s.r.o. (lokalita 2)  

a zástupce společnosti Asental Land,s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Asental 

Business,s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Skleníky Nový Svět,s.r.o., 

Ostrava-Moravská Ostrava (lokalita 3) na zasedání 17. ZMH dne 27.2.2017  

k bližšímu upřesnění podaných návrhů na pořízení změny Územního plánu 

Havířov 

Z: vedoucí OKP 

T: 17.2.2017 

 

 

2901/59RM/2017 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy představenstva  

společnosti TSH a.s._________________________________________________  

 

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,  
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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.). 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1) zvolení Bc. Pavla Rapanta do funkce předsedy představenstva TSH a.s.    

2) zvolení pana Róberta Masaroviče, MSc. do funkce místopředsedy  

představenstva TSH a.s.  

 

 

2902/59RM/2017 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí rady  

společnosti TSH a.s._________________________________________________  

 

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.). 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1) zvolení Bc. Marka Plawneho do funkce předsedy dozorčí rady TSH a.s.    

2) zvolení Ing. Věroslava Ryšky do funkce místopředsedy dozorčí rady TSH a.s. 

 

 

2903/59RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov___________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město: 

 

Poskytovatel dotace:               Nadace Landek Ostrava  

Název dotačního programu:      Osvětová a publikační činnost související  

s hornictvím, podpora kultury v regionu          

Název projektu:                         Umění hornictvím kořeněné   

Celkové náklady na projekt:     20 000,-  Kč 

Požadovaná výše dotace:          10 000,- Kč    

Spolufinancování 50% :      10 000,- Kč     z finančních prostředků Městské  

knihovny Havířov 
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2904/59RM/2017 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním střediskem  

Havířov___________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

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 17. 2. 2017. 

 

 

2905/59RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ_______ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací Městským 

kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985: 

poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace ČEZ,  

se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26721511, 

název dotačního programu:    Podpora regionů 

název projektu:                       Festiválek v Letním 2017 

požadovaná výše dotace:        93.500,-- Kč 

spolufinancování:           poluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

z příspěvku na provoz pro rok 2017 

 

 

2906/59RM/2017 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o úklidu objektů ve správě příspěvkové organizace  

Městské kulturní středisko Havířov____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádost společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00  Ostrava-Moravská  

Ostrava, Stodolní 316/2, IČ: 25368907, o navýšení ceny za úklid objektů  

ve správě příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov,  

IČ: 00317985 ve znění přílohy č. 1  

 

2. uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 31/06/OS ze dne 22.06.2006 týkající  

se úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, 

IČ: 00317985 se společností MW-DIAS, a.s.,  

se sídlem 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, 

kterým bude z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena  

od 15.2.2017 paušální měsíční cena za úklid o částku 22.977 Kč bez DPH 

(27.802 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena o částku 275.724 Kč bez DPH 

(333.624 Kč včetně DPH)  
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2907/59RM/2017 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace  

Sociální služby města Havířova_______________________________________    

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádost společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská  

Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, o navýšení ceny za úklid objektů 

příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova ve znění přílohy č. 1  

 

2. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2009 s účinností ode dne  

1.3.2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální služby 

města Havířova se společností MW-DIAS, a.s.,  

se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, 

kterým bude z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena  

od 15.2.2017 paušální měsíční cena za úklid o částku 6 521 Kč bez DPH  

(7 890 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena o částku 78 252 Kč bez DPH 

(94 685 Kč včetně DPH)  

 

 

2908/59RM/2017 - Souhlas s přijetím věcného daru_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, přijetí 

nepeněžního daru v předpokládané maximální výši do 250 000 Kč, a to v podobě 

pekařských a cukrářských výrobků od firmy SEMAG spol. s r.o., Lidická 886/43, 

736 01 Havířov – Šumbark, IČ: 43962394 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  

Ing. Milana Černého podpisem Darovací smlouvy  

Z: ředitel SSmH 

 

 

2909/59RM/2017 - Zpráva o ukončení realizace projektu „Centrum drogové pomoci“__________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

zprávu o ukončení realizace projektu „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 
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2910/59RM/2017 - 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 1530/14, Havířov-Město, zapojení fondu investic  

ve výši 250.000,- Kč na pořízení nového serveru 

           Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: květen 2017 

 

 

2911/59RM/2017 - 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 Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcných darů 

v celkové hodnotě 4.941,60 Kč od dárce Městská realitní agentura, s.r.o.,  

se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov-Město, IČO: 64084744 

 

                    Z: ředitel DsH, p.o. 

          T: únor 2017 

 

 

2912/59RM/2017 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace  

Domov seniorů Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádost společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská  

Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, o navýšení ceny za úklid objektů 

příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov ve znění přílohy č. 1  

 

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8-3/2012 ze dne 12. 4. 2012 týkající  

se úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov  

se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, 

Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu zákonného zvýšení 

minimální mzdy zvýšena od 15. 2. 2017 paušální měsíční cena za úklid o částku 

17.166,- Kč bez DPH (20.771,- Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena  

o částku 205.992,- Kč bez DPH (249.252,- Kč včetně DPH)  
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2913/59RM/2017 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2017 – 2021  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

zvolit pro volební období 2017 – 2021 níže uvedené kandidáty na přísedící 

Okresního soudu v Karviné:  

 

Poř. 

číslo 
Příjmení, jméno, titul Trvalé bydliště 

1. Banotová Iveta, DiS. …………………………………………… 

2. Brandstiller Josef …………………………………………… 

3. Dobeš Martin, Mgr.& Bc. …………………………………………… 

4. Drápal Petr …………………………………………… 

5. Formánková Anna …………………………………………… 

6. Fuzková Marie  …………………………………………… 

7. Hakenová Karla …………………………………………… 

8. Hradilová Jana …………………………………………… 

9. Jarošíková Štefania …………………………………………… 

10. Jasiok Václav …………………………………………… 

11. Mgr. Kasalovská Milada …………………………………………… 

12. Klemsa Miroslav …………………………………………… 

13. Kocourková Marie …………………………………………… 

14. Mgr. Kostelníčková Marie  …………………………………………… 

15. Krátký Ota …………………………………………… 

16. Kristian Libor, Mgr.  …………………………………………… 

17. Ing. Krzyžánková Jana …………………………………………… 

18. Kupczak Stanislav …………………………………………… 

19. Kupczaková Irena …………………………………………… 

20. Kurcová Olga …………………………………………… 

21. Kyselková Jarmila …………………………………………… 

22. Lišková Zlatuška …………………………………………… 

23. Menšík Milan, Ing.  …………………………………………… 

24. Michalová Irena …………………………………………… 

25. Mrózková Jarmila  …………………………………………… 

26. Omamiková Jiřina …………………………………………… 

27. Opavský Mario …………………………………………… 

28. Ošívka Vojtěch …………………………………………… 

29. Podlucká Jana …………………………………………… 

30. Rovňan František, Mgr.& Ing. …………………………………………… 

31. Sladčík Zdeněk …………………………………………… 

32. Stoklasa Jaroslav  …………………………………………… 

33. Ševčíková Lenka  …………………………………………… 

34. Šiška Dezider …………………………………………… 

35. Tlolková Věra …………………………………………… 

36. Valvodová Marie …………………………………………… 

37. Vašutová Daniela  …………………………………………… 

38. Veselá Agnesa …………………………………………… 

39. Vojáčková Anežka  …………………………………………… 



 
USNESENÍ  

z 59. schůze Rady města Havířova 
konané dne 15.02.2017 

58 

40. Zetochová Lydie …………………………………………… 

41. Zigmundová Marie …………………………………………… 

42. Pavlorková Táňa …………………………………………… 

43. Mlynková Natalia, Ing. …………………………………………… 

44. Škopková Šárka, Mgr.  …………………………………………… 

45.  Nemčoková Pavla, Ing. …………………………………………… 

 

 

2914/59RM/2017 - ČSAD Havířov a.s. - změna zástupce města v dozorčí radě_________________   
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí odstoupení Ing. Věroslava Ryšky z funkce člena dozorčí rady 

společnosti ČSAD Havířov a.s.,  

se sídlem U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO 45192081 (dále jen 

„společnost ČSAD Havířov a.s.“) dle Přílohy č. 2 

navrhnout podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolení paní Evy Radové do funkce členky 

dozorčí rady společnosti ČSAD Havířov a.s.  

 

 

2915/59RM/2017 - 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.“)  

 

ž á d á 

 

1. představenstvo společnosti TSH a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu 

dne 24.5.2017 ve 13:30 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu Zámek 

Havířov s tímto navrženým pořadem valné hromady:  

 

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné  

hromady 

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu   

jejího majetku za rok 2016 

5. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2016 a návrh na rozdělení 

zisku 

6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2016 
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7. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

 o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 

 o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2016 

 o výsledcích kontrolní činnosti 

8. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2016  

a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2016 

10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2016 včetně 

stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

11. Různé 

  

2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti TSH a.s. o účast  

na valné hromadě dne  24.5.2017 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva společnosti  

TSH a.s.     

                                                                                            Z: vedoucí OPS 

                                                                                            T: 28.2.2017 

 

2. vypracovat a uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  24.5.2017   

na internetových stránkách společnosti TSH a.s. 

                                                                                Z: představenstvo  

TSH a.s.  

                                                                                T: 21.4.2017 
 

3. zaslat v elektronické podobě materiály k bodům 3 až 10 pořadu jednání valné  

hromady dne 24.5.2017  k vyjádření na odbor právních služeb MMH  

 

Z: představenstvo  

TSH a.s. 

                                                                                T: 3.5.2017 
 

4. předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 24.5.2017 (dle bodu 3)  

na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

                                                                               

          Z: předseda  

předst. TSH a.s. 

                             T: 18.5.2017 

 

 

2916/59RM/2017 - 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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ž á d á   

 

1. představenstvo společnosti HTS, a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu 

dne 24.5.2017 ve 14:15 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu Zámek 

Havířov s tímto navrženým pořadem valné hromady:  

 

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné 

hromady 

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s.  

a stavu jejího majetku za rok 2016 

5. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2016  

a návrh na rozdělení zisku 

6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2016 

7. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

 o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 

 o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2016 

 o výsledcích kontrolní činnosti 

8. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s. 

9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2016 

10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2016 včetně 

stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

11. Různé 

 

2. členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti HTS, a.s. o účast  

na valné hromadě dne 24.5.2017 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva společnosti  

HTS, a.s.      

Z: vedoucí OPS 

T: 28.2.2017 

 

2. vypracovat a uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  24.5.2017   

na internetových stránkách společnosti HTS, a.s. 

Z: představenstvo  

HTS, a.s. 

T: 21.4.2017 
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3. zaslat v elektronické podobě materiály k bodům 3 až 10 pořadu jednání valné  

hromady dne 24.5.2017  k vyjádření na odbor právních služeb MMH  

 

Z: představenstvo  

HTS, a.s. 

T: 3.5.2017 
 

4. předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 24.5.2017 (dle bodu 3)  

na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

                                                                                  

Z: předseda  

předst. HTS, a.s.  

T: 18.5.2017 

 

 

2917/59RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady  

a pokyn valné hromady k zastupování společnosti na jednání svolaném 

jediným společníkem________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník a 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 MRA, s.r.o.“) 

 

v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Bělicu  

 

ž á d á    

 

1. jako jediný společník jednatele společnosti MRA, s.r.o. o svolání jednání  

jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná 

hromada“) v termínu dne 3.5.2017 ve 14.15  hodin v salonku l. patro v budově 

Hotelu Zámek Havířov s tímto navrženým pořadem  jednání: 

1. Prezence 

2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné  

hromady  

3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího  

majetku za rok 2016 

    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2016 

    6. Vyjádření dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o.   

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o.  

za rok 2016 
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- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2016 

- o výsledcích kontrolní činnosti 

  7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016 

  8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2016 

  9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o.  za rok 2016,  

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

10. Různé  

      

2. jako jediný společník jednatele, členy dozorčí rady a ředitele společnosti  

MRA, s.r.o. o účast na valné hromadě  dne  3.5.2017 

 

3. v působnosti valné hromady jednatele společnosti MRA,s.r.o. aby zajistil,  

na základě požadavku primátorky města nebo náměstka primátorky, účast 

ředitele společnosti MRA,s.r.o., právníka společnosti MRA,s.r.o. nebo jiného 

zaměstnance společnosti MRA,s.r.o. na určitém jednání, přičemž účast jednatele 

na tomto jednání se tímto nevylučuje 

Z: jednatel MRA, s.r.o. 

          T: od 16.2.2017 trvale 

u k l á d á  
 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednateli, předsedovi dozorčí rady  

a řediteli společnosti MRA, s.r.o.  

              Z: vedoucí OPS 

          T: 28.2.2017 

 

2. doručit pokyn valné hromady dne 15.2.2017 dle bodu 3 usnesení do sídla  

společnosti MRA,s.r.o. 

                                                                                       Z: vedoucí OPS         

                                                                                       T: 16.2.2017 

 

 

3. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 3.5.2017 na odbor  

kancelář primátora v listinné podobě 

          Z: jednatel MRA, s.r.o. 

          T: 31.3.2017 

 

4. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 3.5.2017 na internetových stránkách  

    společnosti MRA, s.r.o. 

Z: jednatel MRA, s.r.o. 

T: 31.3.2017 

 

5. zaslat v elektronické podobě materiály k bodům 3 až 9 pořadu jednání valné  

hromady dne 3.5.2017 k vyjádření na odbor právních služeb MMH 

 

Z: jednatel MRA, s.r.o. 

T: 12.4.2017 
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6. předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 3.5.2017 (dle bodu 5)  

na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

          

Z: jednatel MRA, s.r.o. 

          T: 26.4.2017 

 

 

2918/59RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady_______________________ 

 

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.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o svolání jednání jediného  

společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 

v termínu dne 3.5.2017 ve 13.30 hodin v salonku l. patro v budově Hotelu 

Zámek Havířov s tímto  

    navrženým pořadem jednání: 

1. Prezence 

2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné  

hromady  

3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. a stavu  

jejího majetku za rok 2016 

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2016 

6. Vyjádření dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

     - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

     - o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty společnosti ZÁMEK  

Havířov, s.r.o. za rok 2016 

     - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2016 

     - o výsledcích kontrolní činnosti 

7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

za rok 2016 

8. Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

     za rok 2016,  

9. Různé  

    

2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o účast  

na valné hromadě dne 3.5.2017 

 

  



 
USNESENÍ  

z 59. schůze Rady města Havířova 
konané dne 15.02.2017 

64 

u k l á d á  
 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednateli společnosti ZÁMEK  

Havířov, s.r.o.  

              Z: vedoucí OPS 

          T: 28.2.2017 
 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 3.5.2017 odbor kancelář  

    primátora v listinné podobě 

          Z: jednatel  

ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

          T: 31.3.2017 

 

3. zaslat v elektronické podobě materiály k bodům 3 až 8 pořadu jednání valné  

hromady dne 3.5.2017  k vyjádření na odbor právních služeb MMH  

 

Z: jednatel  

ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

          T: 12.4.2017 

 

4. předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 3.5.2017 (dle bodu 3)  

na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

           

Z: jednatel  

ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

          T: 26.4.2017 

 

 

2919/59RM/2017 - Přijetí věcného daru_________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

přijetí věcného daru – sady základního vybavení pro práci na vodě v podobě  

1 ks gumového nafukovacího člunu, 1 ks závěsného lodního motoru, 1 ks přívěsu  

pro přepravu člunů, 4 ks pádel, 4 ks vodáckých přileb, 4 ks záchranných vest,  

4 ks záchranných házecích pytlíků, 1 ks perseniku (zakrývací plachta člunu)  

vše v celkové hodnotě 355.497,- Kč včetně DPH na dovybavení jednotky  

Sboru dobrovolných hasičů Havířov Životice od Moravskoslezského kraje,  

IČ: 70 89 06 92 

 

p o v ě ř u j e 

 

Mgr. Janu Feberovou, primátorku statutárního města Havířova, podpisem darovací 

smlouvy  

               Z: vedoucí OKP  

                         T:  31.3.2017 
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2920/59RM/2017 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem  

za rok 2016 dle přílohy 

 

u k l á d á 

 

zveřejnit Výroční zprávu na www města a ve vstupní hale Radnice 

 

          Z: vedoucí OKP 

T: 28.2.2017 

 

 

2921/59RM/2017 - Vyvěšení tibetské vlajky_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s připojením statutárního města Havířova k mezinárodní kampani  

„Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2017  

před budovou Magistrátu města Havířova 

 

u k l á d á 
 

1. zajistit vyvěšení tibetské vlajky před budovou Magistrátu města Havířova 

 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 10. 3. 2017 

 

2. zaslat toto usnesení občanskému sdružení LUNGTA 

 

Z: vedoucí KP 

T: 2/2017 

 

 

2922/59RM/2017 - Stížnosti – přehled za r. 2016_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii 

Havířov v roce 2016 dle důvodové zprávy 
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2923/59RM/2017 - Udělení Ceny města za rok 2016 – schválení peněžitého daru_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitých darů, na základě udělení Ceny města Havířova za rok 2016, 

dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova 

 

- ve výši 20 000,- Kč paní Magdaleně Guňkové, manželce oceněného  

Mgr. Josefa Guňky, kterému bylo ocenění uděleno in memoriam  

a 

- ve výši 20 000,- Kč Mgr. Aleně Přehnilové  

 

u k l á d á 

 

zajistit předání peněžitých darů dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova 

 

                                                                                                 Z: vedoucí OKP 

                                                                                                 T: 3/2017 

 

 

2924/59RM/2017 - Zasedací pořádek členů ZMH na zasedáních ZMH_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

změnu zasedacího pořádku členů zastupitelstva města při zasedáních zastupitelstva 

města 

 

u k l á d á 

 

odboru kancelář primátora ve spolupráci s Městským kulturním střediskem 

zabezpečit úpravu zasedacího pořádku při zasedáních zastupitelstva města  

dle předložené přílohy 

Z: vedoucí OKP  

a ředitelka MKS 

                                                                                              T: 27. 02. 2017 

 

 

2925/59RM/2017 - Rezignace člena občanské komise pro část města Havířov-Šumbark_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r  e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci Petra Robosze na funkci člena občanské komise pro část města  

Havířov-Šumbark k 1. únoru 2017 
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2926/59RM/2017 - Změny ve složení Finančního výboru ZMH_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

odvolat Ivetu Kočí Palkovskou z funkce členky finančního výboru Zastupitelstva 

města Havířova ke dni 28. 2. 2017 

 

jmenovat Jakuba Dobosze členem finančního výboru Zastupitelstva města 

Havířova dnem 1. 3. 2017 

 

 

2927/59RM/2017 - Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 27.02.2017____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle přílohy s doplněním bodu „Pořízení osobního vozidla Magistrátem 

města Havířova v pořizovací hodnotě nad 500 000 Kč“ 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ  v. r.    Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města      náměstek primátorky    

        pro ekonomiku a správu majetku  

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/18 080/2017 

  

VYŘIZUJE:   Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 15.03.2017 

 

 

 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 60. schůze Rady města Havířova 

konané dne 08.03.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 60. schůzi Rady města Havířova, konané dne 08.03.2017  

 

2928/60RM/2017 - Zvolení ověřovatele 60. schůze RMH, konané dne 08.03.2017 
 

2929/60RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 59. schůze RMH, konané dne 15.02.2017  

         
2930/60RM/2017 - Schválení pořadu 60. schůze RMH, konané dne 08.03.2017 

 
2931/60RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 60. RMH 

 

2932/60RM/2017 - Připojení el. zabezpečovacího systému Církevního SVČ sv. Jana Boska  
v objektu na ulici U Hřiště 8, Havířov-Prostřední Suchá na Městskou  

policii Havířov 

 
2933/60RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě Městské policie Havířov             

 

2934/60RM/2017 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva společnosti HTS, a.s. 
 

2935/60RM/2017 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí  
rady společnosti HTS, a.s. 

 

2936/60RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

2937/60RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

2938/60RM/2017 - Přidělení 7 konkrétních obecních bytů  v rámci  sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy  
v České republice, z.s.     

 
2939/60RM/2017 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Mgr. Dagmar Mertová       

 

2940/60RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v kat.území Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o. 
 

2941/60RM/2017 - Nabídky na odkoupení nemovitostí dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.          

 
2942/60RM/2017 - Výkup pozemku parc. č. 3022/3, k.ú. Horní Suchá 

 

2943/60RM/2017 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město 
 

2944/60RM/2017 - Žádost o změnu nájemní smlouvy – FK Gascontrol Havířov, z.s. 
 

2945/60RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 
2946/60RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

2947/60RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 

2948/60RM/2017 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí  

 
2949/60RM/2017 - Záměr pronájmu části nemovité věci – spol. Vodafone Czech Republic a.s. 
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2950/60RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí 

 

2951/60RM/2017 - Žádosti o souhlas s podnájmem  
 

2952/60RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu – p. Tien Si Do,  

p. Thi Mai Ngoc Do 
 

2953/60RM/2017 - Požadavek p. Giercuszkiewiczové 

 
2954/60RM/2017 - Stavba č. 10024 Modernizace městské sportovní haly Havířov – II. etapa,  

2. část - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku  

na stavební práce 
 

2955/60RM/2017 - „Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH“  
(stavby č. 16022 a 16037) - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení  

na veřejnou zakázku na dodávky 

 
2956/60RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací 

 

2957/60RM/2017 - Kampaň „Česko svítí modře“ 
 

2958/60RM/2017 - Žádost o poskytnutí finančního daru – Projekt EMISE  

 
2959/60RM/2017 - Uložení úkolu příspěvkovým organizacím města  

 
2960/60RM/2017 - VZ/47/OSV/17 – „Pobyty seniorů pro rok 2017“ – rozhodnutí o zrušení  

zadávacího řízení 

 
2961/60RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

2962/60RM/2017 - 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“        

 
2963/60RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ K. Světlé – změna usnesení 
 

2964/60RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická – změna usnesení 
 

2965/60RM/2017 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 27.3.2017  

 
2966/60RM/2017 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za rok 2016  

 

2967/60RM/2017 - Žádost o krátkodobý nájem Kulturního domu RADOST Havířov  
 

2968/60RM/2017 - Rezignace člena komise rady města BESIP 
               

2969/60RM/2017 - Souhlas s přijetím peněžního daru 

 
2970/60RM/2017 - Souhlas zřizovatele se snížením nájemného za pronájem části nemovité  

věci  - stomatologické ordinace  
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2971/60RM/2017 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci  

 

2972/60RM/2017 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – restaurace  
Víceúčelové haly 

 

2973/60RM/2017 - Výzva jediného společníka jednateli společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o. 

 

2974/60RM/2017 - MRA,s.r.o. - informace o zjištěných nedostatcích při zahájení realizace stavby 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 60. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.03.2017 

 

2928/60RM/2017 - Zvolení ověřovatele 60. schůze RMH, konané dne 08.03.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 60. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 08.03.2017 

       paní Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU 

 

 

2929/60RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 59. schůze RMH, konané dne 15.02.2017_________  

         

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 59. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 15. února 2017 

 

 

2930/60RM/2017 - Schválení pořadu 60. schůze RMH, konané dne 08.03.2017________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 60. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.03.2017  

dle přílohy 

 

 

2931/60RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 60. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2408/50RM/2016 Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti 

2611/54RM/2016 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2606/54RM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava opěrné 

zdi ul. Na Bartošůvce“ v Havířově – Dolní Suché 

2695/56RM/2016 Zřízení pozemkových služebností  k.ú. Bludovice, k.ú. 

Havířov – město, k.ú. Prostřední Suchá   

2697/56RM/2016 Stanovení nové výše pachtovného 

2734/57RM/2017 Pronájmy částí nemovitých věcí 

2735/57RM/2017 Pronájem části nemovité věci – spol. T-Mobile Czech 

Republic a.s.  

2781/58RM/2017 Pronájem pozemku parc.č. 2008/162, k.ú. Šumbark 

2782/58RM/2017 Výpůjčka části pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6, 

k.ú. Bludovice 

2784/58RM/2017 Zřízení pozemkových služebností  

2801/58RM/2017 Nabídka na odkoupení skulptury Hlava XIV 

2807/58RM/2017 Dodatek č. 14 ke smlouvám o závazku veřejné služby 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v Havířově  

v r. 2017 

2809/58RM/2017 Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území 

statutárního města Havířov v r. 2017, uzavřené s 

dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

2831/58RM/2017 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání 

a volba členů představenstva  

2833/58RM/2017 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání 

a volba členů dozorčí rady 

2847/59RM/2017 Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření 

dodatků č. 1 a zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

2848/59RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

2878/59RM/2017 „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – 

lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- 

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o díloč.783/OSRM/2016 

2883/59RM/2017 Jmenování člena školské rady základní školy, kde 

zřizovatelem je statutární město Havířov 

2897/59RM/2017 „Rekondičně - ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“ – 

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

2898/59RM/2017 „Pobyty seniorů pro rok 2017“ – zahájení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

2900/59RM/2017 Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

2908/59RM/2017 Souhlas s přijetím věcného daru 

2919/59RM/2017 Přijetí věcného daru  

2920/59RM/2017 Výroční zpráva o poskytování informací statutárním 

městem Havířovem 

2923/59RM/2017 Udělení Ceny města za rok 2016 – schválení peněžitého 

daru 

2924/59RM/2017 Zasedací pořádek členů ZMH na zasedáních ZMH 
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2932/60RM/2017 - Připojení el. zabezpečovacího systému Církevního SVČ sv. Jana Boska  

v objektu na ulici U Hřiště 8, Havířov-Prostřední Suchá na Městskou  

policii Havířov_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

udělení výjimky pro připojení elektronického zabezpečovacího systému na pult 

centralizované ochrany Městské policie Havířov Církevnímu středisku volného 

času sv. Jana Boska v Havířově v objektu nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež na ulici U Hřiště 8, Havířov-Prostřední Suchá za úhradu vícenákladů 

spojených s poskytováním služeb PCO 

 

          Z: ředitel MP Havířov 

                                                                                                 T: 30.4.2017 

 

  

2933/60RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě Městské policie Havířov_____             

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

likvidaci neupotřebitelného a neopravitelného dlouhodobého majetku ve správě 

Městské policie Havířov, se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1a a jeho následné 

vynětí z evidence  

 

1. závorový systém,  

inv. č. 120002200127, rok pořízení 2001, pořizovací cena 266 808,25 Kč  

vč. DPH, zůstatková cena 2 423,41 Kč  

 

2. termokamera FLUKE TI 55FT 20  

inv. č. 000000013632, rok pořízení 2008,   

pořizovací cena 554 954,00 Kč vč. DPH, (cena 466 348,00 Kč bez DPH) 

zůstatková cena 119 304,00 Kč   

 

Z: ředitel MP 

T: 31.3.2017 

 

 

2934/60RM/2017 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva společnosti HTS, a.s.___ 

 

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 jen „HTS, a.s.“),  
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b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zvolení Ing. Josefa Kaplana do funkce předsedy představenstva HTS, a.s.  

dle Přílohy č. 1. 

 

 

2935/60RM/2017 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí  

rady společnosti HTS, a.s.____________________________________________ 

 

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 jen „HTS, a.s.“),  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zvolení Marka Světničky, DiS. do funkce předsedy dozorčí rady HTS, a.s., 

2. zvolení Ing. Petra Špoka do funkce místopředsedy dozorčí rady HTS, a.s. 

    dle Přílohy č. 1. 

 

 

2936/60RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 2 o velikosti 1+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov- Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………., 2. ……………., 3. ……………..  

2. Byt č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14,  

Havířov-Podlesí, pořadí žadatelů: 1. …………, 2. ………. 3. …………….. 

3. Byt č. 9 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov-Město, 

pořadí žadatelů: 1. ……………., 2. …………….. 

4. Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Komunardů 984/6, Havířov-Město, 

pořadí žadatelů: 1. ……………., 2. ……………., 3. …………….. 

5. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Jurije Gagarina 1508/22, Havířov-Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………... 

6. Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Ostrovského 949/24, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. …………….. 

           7. Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici A. S. Puškina 910/3, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….. 

           8. Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1149/11, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………... 

9. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Kapitána Nálepky 744/1, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………... 
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10.  Byt č. 26 o velikosti 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………... 

11.  Byt č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov-Šumbark,  

 pořadí žadatelů: 1. ……………... 

12.  Byt č. 20 o velikosti 1+3. na ulici Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark,  

 pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………... 

13.  Byt č. 3 o velikosti 1+4 na ulici Na Nábřeží 764/125, Havířov-Město,  

 pořadí žadatelů: 1. …………….. 2. …………….. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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: 15.3.2017 

 

       

2937/60RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností 

Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1.2.2017, 15.2.2017 a 1.3.2017 

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 3 

 

     

2938/60RM/2017 - Přidělení 7 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy  

v České republice, z.s._______________________________________________     
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení 7 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu: 

  

-  č. 1    o vel. 1+2 v domě na ul. A.S. Puškina 911/1 v Havířově-Městě, 

-  č. 6    o vel. 1+3 v domě na ul. Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbarku, 

-  č. 39  o vel. 1+3 v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku, 

-  č. 22  o vel. 1+3 v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku, 
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-  č. 2    o vel. 0+1 v domě na ul. Na Nábřeží 762/129 v Havířově-Městě, 

-  č. 2    o vel. 0+1 v domě na ul. S.K. Neumanna 804/1 v Havířově-Městě, 

-  č. 43  o vel. 0+1 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 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 výjimkou povinnosti úhrady jistot 

- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní  

agentura, s.r.o. 
 

 

2939/60RM/2017 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Mgr. Dagmar Mertová_____________       
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

přidělení  konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné  

období v domě na ……………………………… Mgr. Dagmar Mertové,  

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    
 

 

2940/60RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v kat.území Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o.____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 4 200 m
2
, 

pozemku parc.č. 63/3  o výměře 388 m
2
, pozemku parc.č. 63/4 o výměře 97 m

2
, 

části pozemku parc.č. 63/5 o výměře  cca 700 m
2
, pozemku parc.č. 63/6 o výměře 

491 m
2
, pozemku parc.č. 63/7 o výměře 103 m

2
, pozemku parc.č. 63/9 o výměře 

435 m
2
,  část pozemku parc.č. 2738/14 o výměře cca 25 m

2
, v kat. území Dolní 

Suchá, celková výměra  cca  6 439  m
2  

 s tím, že přesná výměra pozemků  bude 

stanovena až na základě geometrického zaměření společnosti nDive s.r.o.,   

se sídlem Slezská 950, Poruba, 735 14  Orlová, IČO: 24676179 

za účelem výstavby a následného provozování výrobního závodu 
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2941/60RM/2017 - Nabídky na odkoupení nemovitostí dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.________          

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit   
1. Nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku  

parc.č.  4056/2, o výměře 14 m
2
, katastrální území Havířov-město od vlastníka 

paní Evy Lyskové, bytem …………………………, která stavbu nabídla městu, 

vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

 

2. Nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku  

parc.č.  4064/6, o výměře 17 m
2
, katastrální území Havířov-město, od vlastníka 

paní PaedDr. Boženy Langnerové, bytem …………………………, která stavbu 

nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona 

č. 89/2012 Sb. 

 

   

2942/60RM/2017 - Výkup pozemku parc. č. 3022/3, k.ú. Horní Suchá________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit v rámci stavby č. 6045 „Odkanalizování Havířova - městská část 

Životice“ výkup pozemku parc.č. 3022/3, orná půda o výměře 222 m
2
,  

k.ú. Horní Suchá, ve vlastnictví paní Radky Kostelencové, bytem 

…………………………, za cenu smluvní 400,-Kč/m
2
, celkem 88.800,-Kč 

 

 

2943/60RM/2017 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město_____ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1 o výměře 17 m
2
,  

k.ú. Havířov-město (poblíž Kosmosu)  k postavenému prodejnímu stánku ve 

vlastnictví pana Filipa Bachoríka, bytem ………………………… 

IČO: 87124351 z původního účelu  prodej ovoce, zeleniny a reklamní činnost na 

nový účel prodejna točené zmrzliny, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají 

v platnosti 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 2 

k nájemní smlouvě č. 917/OSRM/2015                                                                                                                                                                                                                                              

Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T: 30.6.2017 
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2944/60RM/2017 - Žádost o změnu nájemní smlouvy – FK Gascontrol Havířov, z.s.____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

změnu doby pronájmu smlouvy o nájmu č. 107/OSM/2008 včetně dodatků č. 1,  

č. 2 a č. 3 na pronájem pozemků parc.č. 4020 a parc.č. 4021/1, k.ú. Havířov-město, 

zděné budovy a 13 mobilních buněk (kontejnerů) 

nájemci:  FK Gascontrol Havířov, z.s., se sídlem Havířov-Město,  

U Letního kina 1506/4, IČO: 45215626, a to z doby neurčité na dobu určitou  

15-ti let s tím, že ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti 

 

n e s c h v a l u j e  

 

rozšíření smlouvy o nájmu č. 107/OSM/2008 včetně dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 

na pronájem dalších pozemků, a to pozemku parc.č. 4042/2 o výměře 355 m
2
,  

kde je umístěna šachtice a vodoměr v majetku města, části pozemku parc.č. 4022  

o výměře cca 1300 m
2 

a části pozemku parc.č. 4023 o výměře cca 300 m
2
  

za účelem vybudování parkoviště pro návštěvníky areálu s příjezdem  

od ul. Na Nábřeží a části pozemku parc.č. 4039 o výměře cca 350 m
2
 za účelem 

vybudování příjezdové cesty k plánovanému parkovišti 

nájemci:  FK Gascontrol Havířov, z.s., se sídlem Havířov-Město,  

U Letního kina 1506/4, IČO: 45215626   

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 4 

k nájemní smlouvě č. 107/OSM/2008 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T: 30.06.2017  

 

  

2945/60RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

ruší 
 

usnesení č. 2695/56RM/2016, bod 7 ze dne 21.12.2016 

 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 931,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 5.375,- Kč + DPH,(o výměře 43 m
2
) 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 …………………………,  

na dobu neurčitou 
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2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1460/7, 

k.ú. Šumbark za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.750,- Kč + DPH, (o výměře 14 m
2
) dle GP č. 1806 – 108/2016 ze dne 

30.12.2016 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1710/3, k.ú. Šumbark, jehož 

součástí je budova č.p. 246, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je   

Alice Metlíková, bytem……………., na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 704/1,  

k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 9,81m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „B“), 

za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.329,- Kč 

+ DPH,(o výměře 10,63 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP  

č. 643 – 54a/2016 ze dne 15.12.2016, za účelem umístění plynovodní přípojky 

za jednorázovou úhradu ve výši 2.059,- Kč + DPH, (o výměře 16,47 m
2
) dle GP 

č. 643 – 54b/2016 ze dne 15.12.2016 ve prospěch vlastníků budovy č.p. 177, 

která stojí na pozemku parc.č. 171/3, k.ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou Michal Slíva a Martina Mládková Slívová,  

oba bytem …………………………, na dobu neurčitou 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 7 m
2
) dle GP č. 4187 – 263/2016 ze dne 

19.01.2017 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 2653/10 k.ú. Bludovice, 

jehož součástí je budova č.p. 445, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou Ing. Vlastimil Piroh a Marcela Pirohová, oba bytem 

…………………………, na dobu neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2227,  

2185, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 8 m
2
) a parc.č. 2227, 2185, 2172/1, 

k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 3.125,- Kč + DPH,(o výměře 25 m
2
) dle GP č. 2777 – 156/2006 ze dne 

01.09.2006 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 2225/11, k.ú. Bludovice, 

jehož součástí je budova č.p. 347, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou Jan Peterek a Lada Peterková, oba bytem ………………, na dobu neurčitou 

 

6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 186,  

708, k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 7 m
2 

– graficky označeno v GP 

písmenem „A“), za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 7 m
2 

– graficky označeno v GP 

písmenem „B“) dle GP č. 639 – 115a/2016 ze dne 16.01.2017 a za účelem 

umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč  

+ DPH, (o výměře 8 m
2
) dle GP č. 639 – 115b/2016 ze dne 16.01.2017  

ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 9/6, k.ú. Dolní Datyně, jehož součástí  

je budova č.p. 155, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Veronika 

Pyreňová, bytem …………………………, na dobu neurčitou 

 

7. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2938/1,  

k.ú. Bludovice  za účelem  umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 5 m
2
) dle GP č. 4186 – 4/2017 ze dne 

25.01.2017 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 2857/2, k.ú. Bludovice,  
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jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Mgr. Rudolf Šimek  

a Mgr. Hana Šimková, oba bytem …………………………, na dobu neurčitou 

 

8. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 379,  

398, 4068/1, 4166/1, k.ú. Havířov - město za účelem umístění vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 5.219,- Kč + DPH, 

(o výměře 41,75 m
2
) dle GP č. 2120 – 106a/2016 ze dne 11.01.2017 a parc.č. 

4166/1, k.ú. Havířov - město za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu 

ve výši 3.000,- Kč + DPH,(o výměře 6 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem 

„A“ , „B“) dle GP č. 2120 – 106b/2016 ze dne 11.01.2017 ve prospěch vlastníků 

pozemku parc.č. 4304/3, k.ú. Havířov - město, jehož součástí je budova č.p. 

1554, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Ing. Roman Koželuha  

a Marcela Koželuhová, oba bytem …………………………, na dobu neurčitou 

 

9. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2734/1,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 3 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „B“),  

za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.125,- 

Kč + DPH,(o výměře 9 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP  

č. 1274 - 137a/2016 ze dne 05.12.2016, za účelem umístění vodovodní přípojky 

za jednorázovou úhradu ve výši 2.625,- Kč + DPH, (o výměře 21 m
2
) dle GP  

č. 1274 - 137b/2016 ze dne 05.12.2016 ve prospěch vlastníků pozemku parc. 

č. 2413/3, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 333, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou Stanislav Jokel a Eva Joklová, oba bytem 

…………………………, na dobu neurčitou 

 

10. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1495/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 6,76 m
2 

– graficky označeno  

v GP písmenem „A“), za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 4,07 m
2 

– graficky označeno  

v GP písmenem „B“) dle GP č. 4185 – 1/2017 ze dne 19.01. 2017 ve prospěch 

vlastníků pozemku parc.č. 1503, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova  

č.p. 533, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Vladimír Čejchan  

a Mgr. Eva Čejchanová, oba bytem ………………………, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 30. 09. 2017 

 

 

2946/60RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o._____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2938/19,  
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k.ú. Bludovice 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 „ROZ STP plynovod a přípojky, Havířov, Sedlář, číslo stavby: 

8800076103“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů 

dle GP č. 4123 – 87/2016 ze dne 10.08.2016 (investorem a plátcem  

je stavebník, tj. Ing. Zbyněk Sedlář a MUDr. Alexandra Sedlářová, oba bytem 

…………………………………….) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000- Kč 

+ DPH, o výměře 5,94 m
2
, na dobu neurčitou 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 

 

2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2654/1,  

k.ú. Prostřední Suchá 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 - Životická, číslo stavby 7700070934“ včetně jeho 

součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu 

ve výši 10.000,- Kč + DPH, o výměře 16,37 m
2 

dle GP č. 3033 - 119/2016  

ze dne 15.12.2016,
 

na dobu neurčitou 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 

 

3. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 192, 193, 

194/1, 194/2, 228, 263, 264, 269, 270, 275, 277, 283/1, k.ú. Šumbark spočívající 

v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět  

na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení„ Reko MS Havířov – 

Šenovská + 1, číslo stavby 59496“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 

a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 207.316,- Kč + DPH,  

o výměře 1036,58 m
2 

dle GP č. 1798 - 536/2016 ze dne 14.12.2016,
 
na dobu 

neurčitou ve prospěch GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, 

PSČ 401 17, IČO : 272 95 567 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcného břemene                                                                                           

                                                                                          Z: vedoucí OSRM 

                                                                                          T: 30.09.2017 

 

 

2947/60RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
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a to parc.č. 2144, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování  

a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR 110 a pilíř SS200, IV – 12 – 

8009359/VB3, Havířov 2146, Belanec, NNv + NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,- Kč + DPH, o výměře 7 m
2
 dle GP č. 4071 – 59/2016 ze dne 

28.04.2016, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku 

města a to parc.č. 2170/1, 2170/22, 2170/117, 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 – 8010964/VB3, Těrlicko 51, p. Kubiczek, NNk za jednorázovou 

úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 15,80 m
2
 dle GP č. 4079 – 65/2016 ze dne 

23.05.2016, na dobu neurčitou 

 

3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  

a to parc.č. 2592/1, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování  

a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR 110, IP – 12 – 8018479/VB2, Havířov 

2653/7, Piroh, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 

14 m
2
 dle GP č. 4105 – 157/2016 ze dne 21.06.2016, na dobu neurčitou 

 

4. 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 a  pilíř 

SS200, IV – 12 – 8011245/VB1, Havířov 2644, Rojíčková,  

NNk za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 25,80 m
2
 dle GP 

č. 2107 – 329/2016 ze dne 12.07.2016, na dobu neurčitou 

 

5. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  

a to parc.č. 982, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování  

a udržování energetického zařízení distribuční soustavy nadzemního kabelového 

vedení NN 0,4kV , IP – 12 – 8018093/4, Dolní Datyně 683, Pustka,  

příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 20,26 m
2
  

dle GP č. 4120 - 747/2015 ze dne 12.08.2016, 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 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 30. 09. 2017 
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2948/60RM/2017 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 10 m
2 

v 8. nadzemním podlaží a části střechy k umístění telekomunikačního zařízení  

– 3 ks stožárů s anténami a základnové stanice v obytném domě na ul. Generála 

Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, provozovateli spol. Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., IČO: 04084063, k umístění zařízení mobilního operátora 

 

2. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 9,70 m
2
  

ve střešní nástavbě a části střechy k umístění telekomunikačního zařízení – 4 ks 

stožárů s anténami a základnové stanice v obytném domě na ul. Jarošova 31b, 

Havířov-Šumbark, provozovateli spol. Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., IČO: 04084063, k umístění zařízení mobilního operátora 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 

34,50 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Studentská 1147/22, Havířov-Podlesí,  

p. Zdeňku Jano, IČO: 75193566, jako sklad stavebního materiálu 

 

  

2949/60RM/2017 - Záměr pronájmu části nemovité věci – spol. Vodafone Czech Republic a.s.___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – část střechy o výměře cca 82 m
2
  

a část vnitřních prostor nemovitosti k umístění technologie, 4 ks anténních stožárů 

a pro kabelové a optické vedení v budově Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, 

k umístění zařízení mobilního operátora 

 

 

2950/60RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 19 m
2
 v suterénu obytného  

domu ul. Bludovická 5, Havířov-Město, p. Richardu Fabíkovi, jako sklad pro 

vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 
45,30 m

2
 v suterénu obytného domu na ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark,  

a přístupového chodníku o výměře 5 m
2
 na pozemku parc. č. 2105/308  
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v k.ú. Šumbark,spol. MATOSA PROFISTAV s.r.o., IČO: 05510775, jako sklad 
nářadí a materiálu, za podmínek: 
- nájemné za prostory 287,- Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájemné za pozemek – přístupový chodník o výměře 5 m
2 

60,- Kč/m
2
/rok  

bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 

o d k l á d á  
 

rozhodnutí o pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
o výměře 36 m

2
 v přízemí obytného domu na ul. Josefa Hory 7, Havířov-Město 

 

 
2951/60RM/2017 - Žádosti o souhlas s podnájmem_______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 82,25 m
2
 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 1191/91,  

Havířov-Podlesí, nájemkyni p. Květuši Ďurišové, IČO: 13621262, a to část  
o výměře 55,36 m

2
 pro Ing. Tomáše Hojdysze, IČO: 73880612, jako prodejnu 

textilu, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
2. podnájem části nemovité věci – kanceláře č. 108 o výměře 19,62 m

2
  

v 1. nadzemním podlaží části H objektu Radnice č. p. 86, Svornosti 2,  
Havířov-Město, nájemkyni p. Ivetě Součkové, IČO: 71811168,  
pro p. Ing. Šárku Dytkovou, IČO: 69197270, k realitní a poradenské stavební 
činnosti, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

 

  

2952/60RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu – p. Tien Si Do,  

p. Thi Mai Ngoc Do_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 
nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 113,20 m

2
  

v 1. a 2. nadzemním podlaží obytného domu č. p. 570 na nám. Republiky 2, 
Havířov-Město, z nájemců p. Tien Si Do, IČO: 76173143, a p. Thi Mai Ngoc Do, 
IČO: 28567102, na p. Bui Bao Ngoc, IČO: 26377314 

 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu p. Bui Bao Ngoc,  
IČO: 26377314: 
- výměra prostor:  113,20 m

2
 

- účel: prodejna textilu, oděvů a průmyslového zboží 
- nájemné 1.681,- Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2017 
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2953/60RM/2017 - Požadavek p. Giercuszkiewiczové_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci Městské realitní agentury, s.r.o. o požadavku  

p. Libuše Giercuszkiewiczové na náhradu škody a ušlého zisku ve výši 657 422,- 

Kč za období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2016, kdy užívala na základě nájemní 

smlouvy část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 126,47 m
2
 

v suterénu budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, 

Havířov-Šumbark 

 

n e s c h v a l u j e 

 

zaplacení finančního požadavku p. Libuše Giercuszkiewiczové, IČO: 74925563 

 

u k l á d á  

 

Městské realitní agentuře, s.r.o. vymáhat dlužné nájemné soudní cestou 

 

          Z: ředitel MRA, s.r.o. 

          T: duben 2017 

 

 

2954/60RM/2017 - Stavba č. 10024 Modernizace městské sportovní haly Havířov – II. etapa,  

2. část - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku  

na stavební práce___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Modernizace městské sportovní haly Havířov – II. etapa, 2. část“  

(stavba č. 10024) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano (bude-li přiznána) 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   190.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 
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8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   červen 2017  

termín ukončení:    nejpozději do 120 kalendářních dnů  

ode dne podpisu smlouvy  

  

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

 

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, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“. 

- 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, a to osvědčení o autorizaci nebo osvědčení 

o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru: 

 

1. pozemní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž 

vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

2. technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo technika  

prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika a technika 

prostředí staveb, specializace zdravotní technika pro 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 

zdravotechnika, ústřední vytápění, měření a regulace, vzduchotechnika, 

bazénová technologie. 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 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. 

3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo 

výstavba nerezového bazénu včetně bazénové technologie a sociálního 

zázemí (šatny, toalety, sprchy) v minimální hodnotě 6.000.000 Kč bez DPH  

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

minimálním složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího s autorizací, z nichž vždy  

alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) 2 osoby s autorizací, z nichž vždy alespoň jedna musí vykonávat odborné  
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vedení provádění části stavby zdravotechnika, ústřední vytápění, měření 

a regulace, vzduchotechnika, bazénová technologie, pokud touto osobou 

nebude stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího. 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

a)  autorizaci v oboru: 

1.  pozemní stavby, pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího,  

z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění 

stavby, 

2. technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo technika  

prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika a technika 

prostředí staveb, specializace zdravotní technika pro 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 

části stavby zdravotechnika, ústřední vytápění, měření a regulace, 

vzduchotechnika, bazénová technologie 

b) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání funkce  

stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené stavební zakázky, jejímž 

předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba nerezového bazénu včetně 

bazénové technologie a sociálního zázemí (šatny, toalety, sprchy) 

v minimální hodnotě 6.000.000 Kč bez DPH  

 

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 a s maximální 

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 bodu 16.  

důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 odst. 3 zákona 
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2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení 

 

 

2955/60RM/2017 - „Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH“  

(stavby č. 16022 a 16037) - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení  

na veřejnou zakázku na dodávky______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH“ 

(stavby č. 16022 a 16037) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:     ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   40.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané datum zahájení plnění: květen 2017 (podpis smlouvy) 

    termín zahájení demontáže a montáže: v období června až října 2017  

na základě výzvy zadavatele 

dodavateli pro každou trafostanici 

samostatně 

    termín dokončení demontáže a montáže: nejpozději do 10 pracovních dnů  

ode dne předání místa plnění 

samostatně pro každou trafostanici 

  

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

 bez DPH (váha 100%) 

 

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  
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předmětu veřejné zakázky, tj. „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 

zařízení“   

- 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 dodavatele, a to oprávnění k montáži, revizím  

a zkouškám elektrických zařízení vydané Technickou inspekcí ČR  

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před  

zahájením zadávacího řízení s uvedením minimálně 3 dodávek, přičemž 

předmětem každé byla dodávka komponentů, včetně montáže a souvisejících 

prací, při opravě, rekonstrukci nebo výstavbě trafostanice v minimální 

hodnotě 500.000 Kč bez DPH/1 trafostanice 

 

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 5.000.000 Kč před podpisem smlouvy 

dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona 

 

14.  podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 36 měsíců 

 

15. složení komise dle bodu 15. důvodové zprávy  

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 16.  

důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 odst. 3 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících 

se předmětného zadávacího řízení 

 

 

2956/60RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Mateřská škola  

Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČO: 61988626) 

 

poskytovatel:    ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

název programu:   „ZAME grant“ 
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název projektu:    Zázračná benzinka v EKOŠKOLE 

požadovaná výše grantu:   10 000 Kč 

spolufinancování:     5 000 Kč z finančních prostředků 

příspěvkové organizace 

 

 

2957/60RM/2017 - Kampaň „Česko svítí modře“_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s připojením statutárního města Havířova ke 4. ročníku  osvětové kampaně „Česko 

svítí modře“ ve dnech 2. 4. - 30. 4. 2017 formou rozsvícení symbolu kampaně 

modrého světla 

 

u k l á d á 
 

odboru komunálních služeb zajistit osvícení jedné budovy v Havířově,  

a to Kulturního domu Petra Bezruče 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: duben 2017 

 

                                 

2958/60RM/2017 - Žádost o poskytnutí finančního daru – Projekt EMISE___________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost Fondu přátel gymnázia, o. p. s., IČO 25831054, o poskytnutí finančního 

daru na spoluúčast v projektu EMISE ze dne 23. 1. 2017 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí finančního daru Fondu přátel gymnázia, o. p. s., IČO 25831054,  

ve výši 10 000 Kč  

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Fondu přátel gymnázia, o. p. s.,  

IČO 25831054 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí 

finančního daru 

 

Z: vedoucí OŠK 

          T: březen 2017 
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2959/60RM/2017 - Uložení úkolu příspěvkovým organizacím města_________________________  

 

Rada města Havířova 

 

u k l á d á  

 

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Havířov zveřejnit  

do 31.03.2017 na svých webových stránkách veškeré aktuální ceníky pronájmů  

a služeb poskytovaných příspěvkovou organizací, v členění: 

- ceny za pronájem jednotlivých prostor (částí nemovitých věcí) svěřených  

do užívání PO, 

- ceny za jednotlivé služby související s pronájmem, 

- ceny jednotlivých služeb poskytovaných PO  

 

Z: ředitelé PO 

        T: trvale 

 

 

2960/60RM/2017 - VZ/47/OSV/17 – „Pobyty seniorů pro rok 2017“ – rozhodnutí o zrušení  

zadávacího řízení___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/47/OSV/17 - „Pobyty seniorů pro rok 2017“, neboť pro 

nedostatečný počet podaných nabídek nebylo možno vybrat dodavatele pro celý 

předmět veřejné zakázky 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj, podpisem oznámení o zrušení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/47/OSV/17 - „Pobyty 

seniorů pro rok 2017“  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu VZ/47/OSV/17 - „Pobyty seniorů pro rok 2017“  

 

          Z: vedoucí OSV 

          T: březen 2017 

 

 

2961/60RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 23., dle důvodové zprávy a příloh, 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 23., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

2962/60RM/2017 - 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 

 

s c h v a l u j e  

 

ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích  

nebo jejich určených úsecích, dle přílohy č. 1. 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru komunálních služeb podpisem Ceníku za stání silničních 

motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích. 

 

v y d á v á  

 

nařízení, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu, 

dle přílohy č. 2. 

Z: vedoucí OKS 

                                                                                                             T: 30.4.2017   

 

 

2963/60RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ K. Světlé – změna usnesení________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

změnu usnesení č. 2547/52RM/2016  ze dne 16. 11. 2016 takto: 

- v části souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města 

Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372  okres Karviná  

(IČO: 48805424) z původní požadované výše dotace a spolufinancování na: 

 

požadovaná výše dotace:   2 400 347 Kč 

spolufinancování:       266 705 Kč 
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2964/60RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická – změna usnesení_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

změnu usnesení č. 2802/58RM/2017  ze dne 25. 1. 2017 takto: 

- v části souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města 

Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná  

(IČO: 70958114) z původní požadované výše dotace a spolufinancování na: 

 

požadovaná výše dotace:   1 816 183 Kč 

spolufinancování:       201 798 Kč 

 

 

 

2965/60RM/2017 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 27.3.2017_____  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem    

Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČO: 28564111  

(dále jen „KIC Odpady, a.s.“), dne 27.3.2017 ve 14:00 hodin v budově 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava-

Moravská Ostrava, v místnosti předsálí zastupitelstva kraje s číslem dveří D200 

2. pořad jednání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.  

dle Přílohy č. 1  

 

u k l á d á 

 

zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné  

valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne 27.3.2017, takto: 

 

bod 2.  Volba osoby pověřené sčítáním hlasů 

- hlasovat pro zvolení osoby pověřené sčítáním hlasů dle Přílohy č. 

1 

bod 3. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě  

- hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob dle Přílohy č. 1 

bod 4. Volba předsedy valné hromady,  

- hlasovat pro zvolení předsedy valné hromady dle Přílohy č. 1 

bod 5.  

 

Volba zapisovatele 

- hlasovat pro zvolení zapisovatele dle Přílohy č. 1 

bod 6. Volba ověřovatele zápisu 

- hlasovat pro zvolení ověřovatele zápisu dle Přílohy č. 1 

bod 7. Obměna členů dozorčí rady  

- hlasovat pro zvolení Ing. Michala Jedličky, Ing. Hynka Orsága  

a pana Martina Schwarze 

bod 8.  Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých nových členů dozorčí řady 

- hlasovat pro schválení smluv o výkonu funkce dle Přílohy č. 2 
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bod 9. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a 

mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2016, včetně stanoviska dozorčí rady 

- vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 3 

bod 10. Řádná účetní závěrka za rok 2016, včetně vyjádření dozorčí rady 

- hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle Přílohy č. 1  

a dle Přílohy č. 4 

bod 11. Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2016, včetně vyjádření 

dozorčí rady 

- hlasovat dle Přílohy č. 1 pro zúčtování ztráty za rok 2016  

ve výši 147.767,32 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let 

bod 12. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  

a stavu jejího majetku za rok 2016, 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. 1 a dle Přílohy č. 5 

bod 13. Pokyn valné hromady k další činnosti společnosti  

- hlasovat pro návrh na ukončení činnosti společnosti  

   KIC Odpady, a.s. 

 

 

2966/60RM/2017 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za rok 2016_____________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy o činnosti jednotlivých komisí Rady města Havířova za rok 2016 

 

 

2967/60RM/2017 - Žádost o krátkodobý nájem Kulturního domu RADOST Havířov__________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

                                                                         
žádost Domu zdraví Havířov, s. r. o., se sídlem Karvinská 1518/5, Havířov-Město, 

zastoupeného MUDr. Bedřichem Wasserburgerem, MBA o prominutí nájmu sálu 

Kulturního domu RADOST Havířov dne 23. 3. 2017 pro konání akce „15. ročník 

Havířovského dne zdraví“.  

 

u k l á d á 

 

Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ 00317985, se sídlem Hlavní třída 

31a, 736 01 Havířov-Město na základě Smlouvy o výpůjčce poskytnout prostory 

sálu a zázemí Kulturního domu RADOST Havířov Domu zdraví Havířov, s. r. o., 

se sídlem Karvinská 1518/5, Havířov-Město dne 23. 3. 2017 pro pořádání akce 

„15. ročník Havířovského dne zdraví“ za podmínek úhrady služeb spojených 

s konáním akce. 
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2968/60RM/2017 - Rezignace člena komise rady města BESIP______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r  e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci JUDr. Štefana Langera na funkci člena komise rady města BESIP 

ke dni  28. února 2017 

 

                 
2969/60RM/2017 - Souhlas s přijetím peněžního daru_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, přijetí 
peněžního daru ve výši 150 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených 
s pořízením užitkového vozidla s úpravou pro přepravu klientů – seniorů a osob 
s těžkým zdravotním postižením – občanů města Havířova, od firmy Havířovská 
teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark,  
IČ: 61974706 
 
p o v ě ř u j e 

 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
Ing. Milana Černého podpisem Darovací smlouvy  

 
Z: ředitel SSmH 

           T: březen 2017 
 

 
2970/60RM/2017 - Souhlas zřizovatele se snížením nájemného za pronájem části nemovité  

věci  - stomatologické ordinace_________________________________________  
 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČO:  00306754 snížení nájmu části nemovité věci v areálu Letního koupaliště 
v přízemí správcovského domku, na adrese U Motelu 2, Havířov-Město,  
pro nájemce MUDr. Jindřicha Dolanského, IČO: 60338296 se sídlem  
U Motelu 863/2, Havířov-Město, na částku 250 Kč/m

2
/rok dle důvodové zprávy. 
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2971/60RM/2017 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci___________________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČO:  00306754 nájem části nemovité věci v suterénu „RPG TRIBUNY“  
(bývalý kryt CO) Městského fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché,  
pro pana Vítězslava Kroliczka, bytem ………………………… za podmínek: 
výměra části nemovité věci:  75,60 m

2
 

účel nájmu:    zkušebna hudební skupiny 
nájemné:    100 Kč/m

2
/rok bez DPH 

doba nájmu:    neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou  
od 1. 4. 2017 

 

 

2972/60RM/2017 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – restaurace  

Víceúčelové haly____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – restaurace Víceúčelové haly  

v Havířově-Podlesí, na ul. Těšínská 1296/2a, o výměře 104 m
2
, za podmínek 

vyhlášení veřejné soutěže dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků: 

člen: Ing. Antonín Polický         náhradník: Ing. Janka Baklíková 

Ing. Martina Dresslerová         Mgr. Dagmar Mertová  

Bc. Jana Hájková          Miloslav Santarius 

  

p o v ě ř u j e 

 

ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov zajištěním  

veřejné soutěže          

        Z: ředitel SSRZ Havířov 

    T: 31.03.2017 

 

 

2973/60RM/2017 - Výzva jediného společníka jednateli společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o._____ 

 

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 
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v y s l o v u j e   

 

jednateli společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. nespokojenost s plněním úkolů 

uložených  mu usnesením Rady města Havířova čís. 2894/59RM/2017  

ze dne 15.2.2017 

 

v y z ý v á  

 

jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. aby včas a řádně plnit úkoly uložené 

mu jediným společníkem v souladu článkem II odst. 9 Jednacího řádu Rady města 

Havířova ze dne 7.10.2015 a v souladu § 155 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích 

 

 

2974/60RM/2017 - MRA,s.r.o. - informace o zjištěných nedostatcích při zahájení realizace stavby 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci Městské realitní agentury, s.r.o. o závažných vadách, zjištěných  

při kontrole plnění veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech 

ve vlastnictví Statutárního města Havířov  – III. Etapa“ strany dodavatelské 

společnosti HOCHTIEF CZ a.s., IČO 46678468 

 

v y j a d ř u j e    

 

nespokojenost s přístupem dodavatele HOCHTIEF k plnění předmětu významné 

veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního 

města Havířov  – III. Etapa“ v hodnotě 169 897 366,58 Kč bez DPH  

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Josef BĚLICA        Ing. Karel ŠLACHTA 

náměstek primátorky       náměstek primátorky   

pro ekonomiku a správu majetku     pro hospodářský rozvoj 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/23 232/2017 

  

VYŘIZUJE:   Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 03.04.2017 

 

 

 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 61. schůze Rady města Havířova 

konané dne 29.03.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 61. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.03.2017 

 

2975/61RM/2017 - Zvolení ověřovatele 61. schůze RMH, konané dne 29.03.2017 

 

2976/61RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 60. schůze RMH, konané dne 08.03.2017  

 

2977/61RM/2017 - Schválení pořadu 61. schůze RMH, konané dne 29.03.2017 

 

2978/61RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 61. RMH 

 

2979/61RM/2017 - Návrh změny koncepce činnosti Městské policie Havířov na základě  

požadavku Úřadu práce Havířov 

  

2980/61RM/2017 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou 

politiku města za rok 2016   

 

2981/61RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

2982/61RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

2983/61RM/2017 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město   

 

2984/61RM/2017 - Uzavření dodatku č. 21 k mandátní smlouvě s Městskou realitní  

agenturou, s.r.o. zn. 612/OPS/2017 ze dne 3.9.2007 

 

2985/61RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů        
 

2986/61RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova a přidělení obecního bytu – Juraj Tulej       
 

2987/61RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů       
 

2988/61RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Svatomír Kamenec  

a Věra Kamencová       
 

2989/61RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 

2990/61RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Petr Novák        
 

2991/61RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o. 

 

2992/61RM/2017 - Bezúplatný převod podílu pozemku parc.č. 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá          

 

2993/61RM/2017 - Výkup části pozemku parc. č. 1913/6, k. ú. Horní Suchá, v rámci stavby 

„Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“   

 

2994/61RM/2017 - Výpůjčka 2 kusů vitrín ve prospěch Městského kulturního  

střediska Havířov 
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2995/61RM/2017 - Žádost o souhlas pronajímatele s přenecháním užívání pronajatých 

pozemků 

 

2996/61RM/2017 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505,  

k.ú. Šumbark dohodou 

 

2997/61RM/2017 - Žádost o zvýšení  nájemného za  užívání pozemků v k.ú. Bludovice         

 

2998/61RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 

2999/61RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

 

3000/61RM/2017 - Záměr pronájmu části nemovité věci  

 

3001/61RM/2017 - Pronájem částí nemovitých věcí 

 

3002/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – ateliér nám. Republiky 2, Havířov-Město 

 

3003/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – prostor na ul. Josefa Hory 1098/7,  

Havířov-Město 

 

3004/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – spol. Vodafone Czech Republic a.s. 

 

3005/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – budova U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

 

3006/61RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy 

 

3007/61RM/2017 - Žádost o souhlas s uzavřením Smlouvy o zajištění přenosu  

tepelného výkonu  

           

3008/61RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj  

a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020  

  

3009/61RM/2017 - „Rekonstrukce MK U Nádraží“ (č. stavby 13043) -  Smlouva o spolupráci  

při ztížené správě mostního objektu 

          

3010/61RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,  

Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření Dodatku č. 3  

ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 

 

3011/61RM/2017 - „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“ – uzavření  

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 798/OSRM/2016 

 
3012/61RM/2017 - Návrh na prodloužení platnosti smluv na zajištění ostatní dopravní  

obslužnosti území Havířova linkami příměstské dopravy 

  

3013/61RM/2017 - Vyhodnocení smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti městskou 

hromadnou dopravou (MHD) provozovanou dopravcem ČSAD  

Havířov a.s. v r. 2016 
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3014/61RM/2017 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění  

ostatní dopravní obslužnosti linkami příměstské dopravy na území  

města Havířova v r. 2016 

 

3015/61RM/2017 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov 

 

3016/61RM/2017 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2017 

 

3017/61RM/2017 - „Výměna elektroinstalace“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu 

          

3018/61RM/2017 - „Výměna oken“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

malého rozsahu 

 
3019/61RM/2017 - Žádosti o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu Radost  

a Společenského domu 

 

3020/61RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací  

ZŠ Kpt. Jasioka 

 

3021/61RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ F. Hrubína 

 

3022/61RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ a MŠ Selská 

 

3023/61RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic  - MŠ „U kamarádů“ 

 

3024/61RM/2017 - Souhlas zřizovatele Městskému kulturnímu středisku Havířov,  

příspěvkové organizaci, s převodem finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic   

 

3025/61RM/2017 - Prodloužení platnosti „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících 

aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“ do roku 2019    

 

3026/61RM/2017 - „Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové vyhlášení“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
3027/61RM/2017 - VZ/46/OSV/17 - „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“  

– rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 

 
3028/61RM/2017 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2016 

 

3029/61RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

3030/61RM/2017 - Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Městského kulturního 

střediska Havířov 
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3031/61RM/2017 - Zastoupení statutárního města Havířov ve Sdružení pro přeložku  

a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov - Třanovice 

           

3032/61RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu  

Nadace rozvoje zdraví 

 

3033/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – restaurace Městského fotbalového  

areálu v Havířově-Prostřední Suché   

  

3034/61RM/2017 - ZPŘ/49/OSRM/17 – „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek  

17. listopadu - lesopark“ – rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

 
3035/61RM/2017 - Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města Havířova pro publikaci  

mapující všechny stanice Hasičského záchranného sboru ČR 

 

3036/61RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Katowice (Polsko)  

na mezinárodní veletrh GLOBalnie 2017 

 

3037/61RM/2017 - Hospodářský výsledek společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2016  

 

3038/61RM/2017 - Programové prohlášení Rady města Havířova pro období 2016 - 2018 

 

3039/61RM/2017 - Jmenování vedoucího ekonomického odboru Magistrátu města Havířova  

 

3040/61RM/2017 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem seniorů  

Havířov, příspěvková organizace 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 61. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.03.2017 

 
2975/61RM/2017 - Zvolení ověřovatele 61. schůze RMH, konané dne 29.03.2017______________ 
 

Rada města Havířova 
 

v o l í 
 
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 61. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 29.03.2017 

       paní Evu RADOVOU 
 

 

2976/61RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 60. schůze RMH, konané dne 08.03.2017_________  
 

Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ověřovatelky zápisu z 60. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 8. března 2017 

 

 

2977/61RM/2017 - Schválení pořadu 61. schůze RMH, konané dne 29.03.2017________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený pořad 61. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.03.2017  
dle přílohy s touto úpravou:  
- rozšíření pořadu o bod: 
66. Jmenování vedoucího ekonomického odboru Magistrátu města Havířova 

 

 

2978/61RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 61. RMH_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  

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

s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
2652/54RM/2016 Souhlas zřizovatele s pořízení dlouhodobého majetku  

a použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 
příspěvková organizace 

2958/60RM/2017 Žádost o poskytnutí finančního daru – Projekt EMISE  
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v y p o u š t í 

 
úkoly: krátkodobé 

 
1701/36RM/2016 Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků  

na protidrogovou politiku města za rok 2015 
2611/54RM/2016 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 
2757/57RM/2017 Odprodej elektroniky 
2758/57RM/2017 Výpůjčka notebooků  
2783/58RM/2017 Výpůjčka části pozemků parc.č. 2026/16, 1891/6, 2044/1, 

2045/1, k.ú. Šumbark 
2795/58RM/2017 Podrobná informace k Výzvě č. 13/2016 v rámci 

Národního programu Životní prostředí – podpora 
alternativních způsobů dopravy (elektromobily, CNG  
a plug-in hybrid) 

2816/58RM/2017 ZPŘ/250/OSRM/16 – „Rekonstrukce místní komunikace  
U Nádraží“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o 
uzavření smlouvy 

2818/58RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady – odvolání a 
volba jednatele společnosti 

2820/58RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady – odvolání a 
volba členů dozorčí rady společnosti 

2823/58RM/2017 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů 
dozorčí rady společnosti 

2824/58RM/2017 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 

2862/59RM/2017 Pronájem částí pozemků parc.č. 3727, 281, k.ú. Havířov  
– město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi 

2863/59RM/2017 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 331/1,  
k.ú. Havířov - město dohodou 

2872/59RM/2017 Žádost spol. KLERO s.r.o. o odškodnění 
2879/59RM/2017 Předložení žádosti o poskytnutí podpory k Výzvě č. 

13/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí 
2894/59RM/2017 Hospodářský výsledek společnosti ZÁMEK Havířov, 

s.r.o. za rok 2016 
2911/59RM/2017 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 
2921/59RM/2017 Vyvěšení tibetské vlajky 
2936/60RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
2960/60RM/2017 VZ/47/OSV/17 – „Pobyty seniorů pro rok 2017“ – 

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
2962/60RM/2017 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“        

2969/60RM/2017 Souhlas s přijetím peněžního daru 
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2979/61RM/2017 - Návrh změny koncepce činnosti Městské policie Havířov na základě  

požadavku Úřadu práce Havířov______________________________________ 

  

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

zahájení přípravy změn koncepce činnosti Městské policie Havířov na základě 

požadavku ředitele Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní 

pracoviště Havířov 

 

 

2980/61RM/2017 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou 

politiku města za rok 2016  _________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova  

za rok 2016 dle důvodové zprávy 

 

u k l á d á 

 

předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků  

na protidrogovou politiku města v prvním čtvrtletí následujícího roku 

 

          Z: ředitel MP Havířov 

                       T: březen 2018 

 

 

2981/61RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí  

z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách__   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného 

usnesení rady města s účinností od 1. 3. 2017 a 15. 3. 2017  

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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2982/61RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 44 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov- Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………...  

  2. Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici 17. listopadu 1251/14, Havířov- Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………....  

  3. Byt č. 3 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………. 

  4. Byt č. 4 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov-Město, 

pořadí žadatelů: 1. …………... 

  5. Byt č. 18 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov-Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………. 

  6. Byt č. 25 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov-Město,  

     pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

  7. Byt č. 30 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov-Město,  

     pořadí žadatelů: 1. ……………. 

  8. Byt č. 41 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov-Město,  

 pořadí žadatelů: 1. …………….. 

  9. Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici K.V.Raise 1083/6, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

10. Byt č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Ostrovského 947/20, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………... 

11. Byt č. 25 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14,  

Havířov-Podlesí, pořadí žadatelů: 1. …………….. 

12. Byt č. 65 o velikosti 0+2 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov-Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………...  

13. Byt č. 105 o velikosti 0+2 na ulici Střední 504/3, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………... 

14. Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………...  

15. Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 879/12, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

16. Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 894/4, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………. 

17. Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici V Parku 192/8, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………....     

18. Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Hlavní třída 230/72, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

19. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 795/13, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. …………….. 

20. Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1467/40,  

Havířov-Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………...  
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21. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1067/15, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………. 

22. Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 490/49, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

23. Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1083/6, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

24. Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1172/5, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………...  

25. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 904/2, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………….. 

26. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 288/4, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. …………….. 

27. Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………... 

28. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Lidická 1176/52a, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………….... 

29. Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1097/4, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………... 

30. Byt č. 51 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 494/4, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………….. 

31. Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………...  

32. Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………... 

33. Byt č. 8 o velikosti 1+4 na ulici Mládí 1107/11, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………….. 

34. Byt č. 2 o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1144/22, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. …………….. 

35. Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Lípová 717/17, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

36. Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Beskydská 783/4, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………... 

37. Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1123/2, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

38. Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 517/6, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………...  

39. Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Bieblova 612/5, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

40. Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Zednická 314/2, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………... 

41. Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici 17. Listopadu 1255/6, Havířov-Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………... 

42. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1112/4, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. …………….. 

43. Byt č. 2 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Dukelská 694/11b, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. …………….. 

44. Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov-Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. ……………...  

45. Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1121/22, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ……………., 3. …………….... 

46. Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Školní 271/32, Havířov-Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………. 
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p o v ě ř u j e 

 

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. 4. 2017 

 

  

2983/61RM/2017 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv o jeden rok nájemcům bytů dle Přílohy č. 1   

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám s nájemci bytů dle Přílohy č. 1 

   Z: ředitel MRA, s.r.o. 

   T: 1. 4. 2017 

   T: 1. 5. 2017    

 

 

2984/61RM/2017 - Uzavření dodatku č. 21 k mandátní smlouvě s Městskou realitní  

agenturou, s.r.o. zn. 612/OPS/2017 ze dne 3.9.2007_______________________ 

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření dodatku č. 21 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. 4.2017,  

ve znění dle přílohy č. 1 

  
2. jako přílohu Dodatku č. 21 mandátní smlouvy zn. 612/OPS/07  

„Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova 
prostřednictvím MRA, s.r.o.“ ve znění přílohy č. 2 

 

u k l á d á 
 
1. předložit k podpisu dodatek č. 21 mandátní smlouvy zn. 612/OPS/07  

ze dne 3. 9. 2007 
Z: vedoucí OPS 

          T: 31.3.2017 

 
2. vyhotovit úplné znění mandátní smlouvy zn. 612/OPS/07 ke dni 1.4.2017 

 
Z: vedoucí OPS 

         T: 6.4.2017 
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3. předložit náměstkovi primátorky pro ekonomiku a správu majetku vnitřní  
předpis MRA, s.r.o. k zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova, 
ve kterém bude upraven systém rotace obesílaných dodavatelů z Registru 
dodavatelů MRA, s.r.o. tak, aby bylo vyloučeno obesílání stále stejného okruhu 
dodavatelů 

Z: jednatel MRA,s.r.o. 
T: 13.4.2017 

 

    

2985/61RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________        
 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 
 
1. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v Havířově-Šumbarku p. Drahomíře Slámové, t.b. ……………………..,  
pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná uhradí celkový dluh  
za komunální odpad 

- 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    

 

n e s c h v a l u j e 
 
2. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v lokalitě Havířov-Město p. Michaele Dudové, t.b. ………………………. 

 
3. mimořádné přidělení jednopokojového nebo dvoupokojového obecního bytu   

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města p. Blaženě Bačové,  
t.b. ……………………….. 

  

  

2986/61RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova a přidělení obecního bytu – Juraj Tulej___       
 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

- udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt musí 

být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro Juraje Tuleje, státního 

příslušníka Slovenské republiky, t.b. ………………………., přechodně bytem 

……………………………….  
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- přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v Havířově-Šumbarku p. Juraji Tulejovi t.b. ………………………, 

přechodně bytem ………………………….  

 

     

2987/61RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________       
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 22 o vel. 1+1  se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul………………... p. Šárce Wegrzynové, 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, a v době, kdy bude 

předmětný byt právně volný    

 

n e s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3  o vel. 1+3  se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. …………………..  Bc. Pavlíně Bulířové, t.b. …………………….  

 

 

2988/61RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Svatomír Kamenec  

a Věra Kamencová__________________________________________________       
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného  

od 1. podlaží a výše v domě s výtahem v Havířově-Městě nebo v Havířově-Podlesí 

manž. Svatomíru Kamencovi a Věře Kamencové, 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, č. 2 a č.3     
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2989/61RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________      
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Alexandra Fryče, trvale bytem ………………………….. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+4 v domě na ul. 

…………………………….., jehož nájemci jsou jeho rodiče manž.  

Alena Souhradová a František Souhrada 

 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Adama Šuby, trvale bytem …………………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 1+3 v domě na ul. 

………………………., jehož nájemkyní je jeho matka p. Pavlína Šubová 

 

3. 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. 2, vel. 1+3 v domě na ul. ……………………….., 

jehož nájemkyní je jeho matka p. Bohuslava Poláková 

 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Davida Prochasky, trvale bytem ………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě na ul. ……….…………, 

jehož nájemkyní je jeho přítelkyně Ing. arch. Hana Liškutínová 

 

5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Jana Kolenčiaka trvale bytem …………………….. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2  v domě na ul. ………………………., 

jehož nájemkyní je jeho matka p. Kateřina Klimková 

 

6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Romana Rohela, trvale bytem ………………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 14, vel. 1+2 v domě na ul. ……………………, jehož 

nájemkyní je jeho družka p. Kateřina Schaalová 

 

 

2990/61RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Petr Novák____________        
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 0+1 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. ………………………….. s p. Petrem Novákem,  

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, č. 2 a č. 3 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně     
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2991/61RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o.______ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 29 o výměře 819 m
2
,   

parc.č. 30 o výměře 189 m
2 

a stavby čp. 34  na pozemku parc.č. 30,  

parc.č. 31 o výměře 191 m
2
 a stavby čp. 35 na pozemku parc.č. 31, parc.č. 32  

o výměře 260 m
2
, parc.č. 33 o výměře 372 m

2
, parc.č. 63/18 o výměře 891 m

2
, 

parc.č. 63/11 o výměře 450 m
2
, parc.č. 63/10 o výměře 296 m

2
, části pozemku 

parc.č. 63/5 o výměře cca 440 m
2 

a  části pozemku parc.č. 63/2 o výměře  

cca 110 m
2
, v kat. území Dolní Suchá, celková výměra cca 4 018 m

2 
s tím,  

že přesná výměra pozemků bude stanovena až na základě geometrického zaměření 

společnosti Santarius s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 860/1a, Havířov-Město,  

IČO: 28611411 za účelem výstavby dílen na výrobu sportovních produktů  

a administrativní budovy 

 

  

2992/61RM/2017 - Bezúplatný převod podílu pozemku parc.č. 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá____          

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

  

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit bezúplatný převod  podílu ve výši 1/8 pozemku parc.č. 1923/6, ost. 

plocha, ost. komunikace, o výměře 409 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá, na kterém 

se nachází místní komunikace Modřínová do vlastnictví města od vlastníka  

- České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město 

 

  

2993/61RM/2017 - Výkup části pozemku parc. č. 1913/6, k. ú. Horní Suchá, v rámci stavby 

„Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“_______________________   
 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

  

Zastupitelstvu města Havířova  

zrušit usnesení č. 534/14ZM/2016 ze dne 26. 9. 2016, kterým byl schválen  

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 m
2
, dle zaměření 

dokončené stavby, od spoluvlastníků pozemku Jana Nečase a Jany Lukešové oba 

bytem ……………………………, za kupní cenu dle znaleckého posudku 

vyhotoveného po dokončení stavby 
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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  

o výměře 147 m
2
, dle GP 2376-148/2016, označeného jako parc. č. 1913/10, 

zastavěného přemístěným korytem potoka, od spoluvlastníků pozemku  

Jana Nečase a Jany Lukešové, oba bytem ………………………, za kupní cenu  

dle znaleckého posudku stanovenou v celkové výši 8 400,- Kč, tj. 57,14 Kč/m
2
.   

 

 

2994/61RM/2017 - Výpůjčka 2 kusů vitrín ve prospěch Městského kulturního střediska Havířov_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku 2 kusů prosklených vitrín, umístěných na sloupu v podchodu vedle 

vchodu obytného domu na náměstí Republiky č. 74 v Havířově-Městě  

ke zveřejňování kulturních programů na dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy  

o výpůjčce ve prospěch Městského kulturního střediska Havířov, příspěvkové 

organizace města, se sídlem: Havířov-Město, Hlavní třída č. 31a/246,  

IČO: 003 17 985 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce 

                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                      T: 31.05.2017 

 

 

2995/61RM/2017 - Žádost o souhlas pronajímatele s přenecháním užívání pronajatých pozemků 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e      
 
nájemci EBM Partner a.s., se sídlem Praha 4-Michle, Ohradní 1440/2a,  
IČO 24184497 v souladu s nájemní smlouvou č. 384/OSRM/2015, článek VII,  
bod 2. přenechání užívání pronajatých částí pozemků parc.č. 1692, 1693, 1696  
a 1698/2 o celkové výměře 1 019 m

2
, kat. území Šumbark společnostem: Centrum 

bydlení pro seniory Havířov, s.r.o.,  IČO: 02540291 a GrandPark, a.s.,  
IČO: 03588122, za podmínek shodných s nájemní smlouvou č. 384/OSRM/2015 

 

 

2996/61RM/2017 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark dohodou_ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e     
 
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505 o výměře 13 m

2
,  

k.ú. Šumbark, na kterém je umístěn prodejní stánek v majetku paní Anny Vorlové, 
bytem …………………………., IČO: 04494288,  a to dohodou k 31.3.2017  
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  
o ukončení smlouvy o nájmu č. 1007/OSRM/2015 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.04.2017  
 

 

2997/61RM/2017 - Žádost o zvýšení  nájemného za  užívání pozemků v k.ú. Bludovice_________         

 
Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e    
 
zvýšení nájemného od 01.01.2017 za užívání pozemků parc.č 199/2,  
parc.č. 202/90, parc.č. 202/91, parc.č. 202/93, parc.č. 202/95, parc.č. 202/97, 
parc.č. 219/2, parc.č. 223/2, parc.č. 229/2, parc.č. 234/4, parc.č. 521/7, ost.plocha, 
v katastrálním území Bludovice o celkové výměře 11 121 m

2
 ve vlastnictví paní 

Lenky Ševčíkové, bytem ……………..……………. ze současného ročního 
nájemného ve výši 137.558,- Kč, tj. za chodníky, komunikace o výměře  
3 728 m

2
 částku 25,- Kč/m

2
/rok a za ost.plochu, zeleň  o výměře 7 393 m

2
 částku 

5,- Kč/m
2
/rok na roční nájemné požadované vlastníkem ve výši 185.770,- Kč,  

a to za pozemky užívané jako komunikace, chodníky o výměře  
3 728 m

2
 x 30,- Kč/m

2
/rok, tj. 111.840,- Kč/ročně a za pozemky užívané jako 

ostatní plocha, zeleň o výměře 7 393 m
2
 x 10,- Kč/m

2
/rok, tj. 73.930,- Kč/ročně , 

vzhledem k tomu, že současné smluvní nájemné dle platné nájemní smlouvy  
č. E/848/OSRM/2005 je vyšší než nájemné v místě a čase obvyklé. 
 

 

2998/61RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 704/1,  

k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 18 m
2
) dle GP č. 641 – 120/2016 ze dne 

20.01.2017 ve prospěch vlastníků budovy č.p. 182, která stojí na pozemku 

parc.č. 105/5, k.ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou Miloslav Jestřebecký a Miroslava Jestřebecká, oba bytem ………………., 

na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4512,  

k.ú. Havířov - město za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 5 m
2
) a za účelem umístění 

elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře  

6 m
2
) dle GP č. 2116 – 101/2016 ze dne 09.01.2017 ve prospěch vlastníka 

pozemku parc.č. 4354/2, k.ú. Havířov - město, jehož součástí je budova  

č.p. 1514, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Radek Sittek,  

bytem …………………………….., na dobu neurčitou 
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3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2170,  

2173/1, 2179, 2180, k.ú. Havířov - město za účelem umístění kanalizační 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH,(o výměře  

34,60 m
2
) dle GP č. 2123 – 145/2016 ze dne 5.12.2016 ve prospěch vlastníků 

pozemku parc.č. 2173/8, k.ú. Havířov - město, jehož součástí je objekt občanské 

vybavenosti č.p. 1568, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou  

MUDr. Radomír Gvuzd a MUDr. Kateřina Gvuzdová, oba bytem ……………., 

na dobu neurčitou 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1022/1, 1028/2 , k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 5.125,- Kč + DPH, (o výměře 41 m
2
) dle GP  

č. 1807 – 126/2016 ze dne 06.02.2017 ve prospěch vlastníka pozemku parc. 

č. 1026/1, k.ú. Šumbark, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je  

Pavel Zounar, bytem …………………, na dobu neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1103,  

k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 3 m
2
) dle GP č. 1809 – 137/2016 ze dne 

26.01.2017 ve prospěch spoluvlastníků pozemku parc.č. 1125/1, k.ú. Šumbark, 

jehož součástí je budova č.p. 901, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou Josef Hýža a Mgr. Květoslava Hýžová, oba bytem ……………………..., 

(podíl 2/3) a Michal Hýža, bytem ………….………….., (podíl 1/3), na dobu 

neurčitou 

 

6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2666,  

k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 2.375,- Kč + DPH,(o výměře 19 m
2
) dle GP č. 3035 – 110/2016 

ze dne 03.03.2017 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1606, k.ú. Prostřední 

Suchá, jehož součástí je budova č.p. 715, jimž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti je Jan Varta, …………………………… na dobu neurčitou 

 

7. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2515/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 19m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „B“), 

za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH,(o výměře 1,5 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“), 

za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH, (o výměře 1,5 m
2
- graficky označeno v GP písmenem „A“) 

dle GP č. 3789  - 53/2013 ze dne 13.09.2013 ve prospěch vlastníků pozemku 

parc.č. 2635/40, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 434, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou Patrik Kovář a Kateřina Kovářová oba 

bytem …………………………., na dobu neurčitou 

 

8. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1244/2, 1244/3, k.ú. Bludovice za účelem umístění elektropřípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 6.500,- Kč + DPH,(o výměře 52 m
2
) dle GP  

č. 4162 – 116/2016 ze dne 26.01.2017 ve prospěch vlastníků pozemku parc. 

č. 1244/13, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 1186, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou Petr Sladký, bytem ……………………..  

a Bc. Radka Sladká, bytem ………………………, na dobu neurčitou 
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9. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 911,  

912/3, 916/3, 916/4 , k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 4.750,- Kč + DPH, (o výměře 38 m
2
) dle GP  

č. 4179 - 136/2016 ze dne 06.02.2017 ve prospěch vlastníka pozemku parc. 

č. 913, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 326, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou Claus Chrzibek a Anna Chrzibková, oba bytem 

………………………….., na dobu neurčitou 

 

10. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1713/3, 1713/4, 1713/5, k.ú. Šumbark za účelem umístění sjezdu  

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH,(o výměře 28 m
2
) dle GP  

č. 1812 – 1/2017 ze dne 25.01.2017 ve prospěch vlastníků pozemku parc. 

č. 1709/1, k.ú. Šumbark, jehož součástí je budova č.p. 85, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou Ing. Miroslav Hodeček a Marie Hodečková,  

oba bytem ……………………………., na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31. 12. 2017 

 

 

2999/61RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s.____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti energetického vedení 

k pozemku v majetku města a to parc.č. 2759/26, k.ú. Dolní Suchá spočívající 

v zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování horkovodní přípojky 

jako součásti soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného 

zařízení v rámci stavby „Nová továrna pro výrobu zdravotních setů ProcedurePak“ 

za jednorázovou úhradu ve výši 10.200,- Kč + DPH, (o výměře 51 m
2
)  

dle GP č. 1265 – 130/2016 ze dne 1. 9. 2016, na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti Veolia Energie ČR, a.s.,  

se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T:  31. 12. 2017 

 

 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 61. schůze Rady města Havířova 
konané dne 29.03.2017 

20 

3000/61RM/2017 - Záměr pronájmu části nemovité věci___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 62,52 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska na Dlouhé  

tř.  1134/83, Havířov-Podlesí, spol. PL pro D ambulance, s.r.o., sídlo: Boční 12, 

Ostrava 2, k poskytování zdravotních služeb – ordinace praktického lékaře 

 

   

3001/61RM/2017 - Pronájem částí nemovitých věcí_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

1. pronájem části nemovité věci – garážového stání č. 1 o výměře 19,61 m
2
  

v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 3, Havířov-Město,  

p. Martě Brinzíkové, bytem ……………….…….., k uskladnění elektrických 

invalidních vozíků, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH v souladu se Zásadami pronájmu částí  

nemovitých věcí v budovách v majetku statutárního města Havířova 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 

2. prodloužení pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 10 m
2
  

v 8. nadzemním podlaží a části střechy k umístění telekomunikačního zařízení  

– 3 ks stožárů s anténami a základnové stanice v obytném domě na ul. Generála 

Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, provozovateli spol. Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., IČO: 04084063, k umístění zařízení mobilního operátora,  

za podmínek: 

- roční úhrada za umístění zařízení 100.000,- Kč bez DPH 

- na dobu určitou 5 let do 31. 12. 2022 

- úprava úhrady o míru inflace stanovenou ČSÚ 

- zřízení samostatného měření el. energie 
 

3. prodloužení pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 9,70 m
2
  

ve střešní nástavbě a části střechy k umístění telekomunikačního zařízení – 4 ks 

stožárů s anténami a základnové stanice v obytném domě na ul. Jarošova 31b, 

Havířov-Šumbark, provozovateli spol. Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., IČO: 04084063, k umístění zařízení mobilního operátora, za podmínek: 

- roční úhrada za umístění zařízení 100.000,- Kč bez DPH 

- na dobu určitou 5 let do 31. 8. 2022 

- úprava úhrady o míru inflace stanovenou ČSÚ 

- zřízení samostatného měření el. energie 
 

4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

34,50 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Studentská 1147/22, Havířov-Podlesí,  

p. Zdeňku Jano, IČO: 75193566, jako sklad stavebního materiálu, za podmínek: 

- nájemné 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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3002/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – ateliér nám. Republiky 2, Havířov-Město____ 
 

Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

žádosti o pronájem části nemovité věci – ateliéru v 7. nadzemním podlaží 

obytného domu na nám. Republiky 2, Havířov-Město, které podali: 

1. Veronika Janková, IČO: 71810790 

2. Marián Ronto, IČO: 76305091 

3. spol. GARO stuff s.r.o., IČO: 05365996 

4. spol. Chriss Pola s.r.o., IČO: 05418259 
 

s c h v a l u j e 
 

pronájem části nemovité věci – ateliéru o celkové výměře 32,90 m
2
  

v 7. nadzemním podlaží obytného domu na nám. Republiky 2, Havířov-Město,  

p. Veronice Jankové, IČO: 71810790, za podmínek: 

- nájemné 532,- Kč/m
2
/rok bez DPH je stanoveno v souladu se Zásadami pronájmu  

částí nemovitých věcí v budovách v majetku statutárního města Havířova 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- účel: fotoateliér 
 

 

3003/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – prostor na ul. Josefa Hory 1098/7,  

Havířov-Město_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 36 m
2
 

v přízemí obytného domu na ul. Josefa Hory 7, Havířov-Město, spol. VDS, spol. 

s r.o., IČO: 45194980, jako kancelář stavební firmy, za podmínek: 

- nájemné za prostory 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 

 

3004/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – spol. Vodafone Czech Republic a.s._________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – část střechy o výměře cca 82 m
2
 a část vnitřních 

prostor nemovitosti k umístění technologie, 4 ks anténních stožárů a pro kabelové 

a optické vedení v budově Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, 

společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, k umístění zařízení 

mobilního operátora, za podmínek: 

- roční úhrada 100 000,- Kč bez DPH 

- na dobu určitou 5 let od účinnosti smlouvy 

- úprava úhrady o míru inflace stanovenou ČSÚ 

- zřízení samostatného měření el. energie 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

 

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 31. 5. 2017 

 

   

3005/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – budova U Jeslí 2, Havířov-Šumbark________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 

223,33 m
2
 a dvě oddělené terasy o výměře 70,20 m

2
 a 97,10 m

2
 v 1. nadzemním 

podlaží budovy č. p. 893 ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark, spolku Mateřská škola 

Profa z.s., IČO: 05668247, k provozování zaměstnanecké mateřské školy se školní 

jídelnou-výdejnou 

 

 

3006/61RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpověď nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – garáže o výměře  

15 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 1113/6,  

Havířov-Šumbark, p. Jaroslavu Fecenkovi, bytem …………………………….., 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Marie Pujmanové 1113/6, 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.  

 

 

3007/61RM/2017 - Žádost o souhlas s uzavřením Smlouvy o zajištění přenosu tepelného výkonu_  

           

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Smlouvy o zajištění přenosu tepelného výkonu mezi pachtýřem spol. 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. IČO: 61974706, a spol. Veolia Energie 

ČR, a.s.  IČO: 45193410, za podmínek: 

- účel: propojení mezi předávací stanicí spol. Veolia Energie ČR, a.s.  

a kogenerační jednotkou spol. Green Gas DPD, a.s. k zajištění přenosu tepelného 

výkonu v části teplovodu 2x DN 200 o délce 94 m ve vlastnictví města 
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- doba trvání: na dobu určitou 10 let. Tato smlouva bude automaticky prodloužena  

vždy na dobu dalších 5 let, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně 

druhé smluvní straně nejméně 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla tato 

smlouva uzavřena nebo před uplynutím doby, o kterou byla smlouva automaticky 

prodloužena, že na ukončení této smlouvy trvá. 

- roční úplata ve výši 34 700,- Kč bez DPH  

 

 

3008/61RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj  

a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020________  
  

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310  

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020  

 

p o v ě ř u j e 

 
náměstkyni primátorky města Havířova pro sociální rozvoj podpisem žádosti  
o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o dotaci v souladu se závaznými dokumenty 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a výzvou pro předkládání žádostí 

 

Z: vedoucí OSRM 

T: 31.03.2017 

 

 

3009/61RM/2017 - „Rekonstrukce MK U Nádraží“ (č. stavby 13043) -  Smlouva o spolupráci  

při ztížené správě mostního objektu____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o spolupráci při ztížené správě mostního objektu se společností 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7,  
110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, zastoupená Ing. Jiřím Machem,  
ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava;  
doručovací adresa: SŽDC, s. o.; OŘ Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava  
 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o spolupráci  
při ztížené správě mostního objektu 
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3010/61RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,  

Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě  

o dílo č. 783/OSRM/2016_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e   
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 783/OSRM/2016 dle Článku II a Přílohy  

č. 3 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 499.773,00 Kč bez DPH 
(604.725,33 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 
2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 související  

s bodem 1 tohoto usnesení 
 
3. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 na provedení  

stavby „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, 
Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“ v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení  
se společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město,  
110 00 Praha 1, IČO: 45274924 
 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě 

o dílo č. 783/OSRM/2016 ze dne 12.10.2016 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016  

ze dne 12.10.2016 

Z: vedoucí OSRM 

          T: 04/2017 

 

 

3011/61RM/2017 - „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“ – uzavření  

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 798/OSRM/2016_______________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 798/OSRM/2016 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 133.150,54 Kč bez DPH 

(161.112,15 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 798/OSRM/2016 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -134.024,40 Kč bez DPH  

(-162.169,52 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 798/OSRM/2016 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
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4. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 798/OSRM/2016  

u části díla u stavebních objektů SO 111.1, SO 111.2, SO 112.3, SO 181  

a SO 701, a to prodloužení o 85 kalendářních dnů 

 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 798/OSRM/2016 na provedení  

stavby „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“ v rozsahu bodu 

1 až 4 tohoto usnesení se „Společností FIRESTA-Fischer, rekonstrukce,  

stavby a.s., IČO: 25317628 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 798/OSRM/2016 ze dne 26.10.2016 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 798/OSRM/2016  

ze dne 26.10.2016 

                       Z: vedoucí OSRM                           

T: 04/2017 

 

 

3012/61RM/2017 - Návrh na prodloužení platnosti smluv na zajištění ostatní dopravní  

obslužnosti území Havířova linkami příměstské dopravy__________________ 

  

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Uzavření dodatku č. 15 ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění  

ostatní dopravní obslužnosti  území Havířova linkami příměstské dopravy, 

kterými bude prodloužena platnost těchto smluv z 31.12.2018 nově   

do 31.12.2020. 

 

2. Rozsah linek pro zařazení do ostatní dopravní obslužnosti v r. 2019 a 2020  

shodně se smlouvou dopravců s Moravskoslezským krajem platnou pro toto 

období, konkrétně: 

 

ČSAD Havířov a.s.: 

872440 Havířov,Šumbark – Šenov – Ostrava,Hranečník 

872441 Havířov – Šenov – Ostrava,Hranečník – Ostrava,ÚAN 

872443 Těrlicko – Havířov – Ostrava,ÚAN 

872444 Havířov – Šenov – Ostrava, Kunčice 

872445 Havířov – Ostrava,Poruba 

 

ČSAD Karviná a.s.: 

870533 Karviná – Havířov 

 

ČSAD Frýdek Místek a.s.: 

860369 Frýdek-Místek – Sedliště – Šenov – Havířov 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 15 ke smlouvě: 

E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Karviná a.s. 

E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s. 

 

Z: vedoucí OKS  

T: 05/2017  

 

 

3013/61RM/2017 - Vyhodnocení smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou   

dopravou (MHD) provozovanou dopravcem ČSAD Havířov a.s. v r. 2016____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov  

v r. 2016 

 

 

 

3014/61RM/2017 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní  

obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2016__ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výsledky hospodaření dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s.,  

ČSAD Frýdek-Místek a.s. a společnosti ARRIVA MORAVA a.s. v r. 2016  

dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

3015/61RM/2017 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu uplynutí funkčního období: 

 

pana Ing. Pavola Jantoše při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola                         

Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ke dni 17.4.2017 

   

j m e n u j e 

 

paní Ing. Evu Šillerovou, bytem …………………………………..,  

členem školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola   

Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ke dni 18. 4. 2017 
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p o v ě ř u j e 

 

primátorku statutárního města podpisem jmenovacího dekretu 

 

u k l á d á 

 

1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady 

2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady  

 

          Z: vedoucí OŠK 

                                                                                          T: duben 2017 

 

 

3016/61RM/2017 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2017_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2017, dle přílohy č. 1  

 

 

3017/61RM/2017 - „Výměna elektroinstalace“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

malého rozsahu_____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na stavební práce „Výměna elektroinstalace“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ano (2 části – 2 objekty) 

 

3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládaný termín podpisu smlouvy: první polovina měsíce června 2017 

(stejné pro obě části) 

termín předání staveniště:   první týden v červenci 2017 

(stejné pro obě části) 

termín dokončení:     1. část MŠ Lípová nejpozději  

do 18. 8. 2017 

2. část ASTERIX nejpozději  

do 25. 8. 2017 
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6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (stejné pro obě části) 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem 

podání nabídky (stejné pro obě části) 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky (stejné pro obě části) 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (stejné pro obě 

části) 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku (stejné pro obě části) 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. elektroinstalační práce,  

v minimální hodnotě 800 000 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) 

 

11. další podmínky:      

- složení peněžité kauce v hodnotě 40 000 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení (bez navýšení, pokud  

se dodavatel přihlásí na více částí) 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu 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 60 měsíců (stejné pro obě části) 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou s využitím  

       elektronické aukce pro hodnocení  

       nabídek 

 

13. složení komise pro posouzení nabídek dle bodu 13. důvodové zprávy 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodě 14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících  

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna  

elektroinstalace“ 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Výměna elektroinstalace“  

          Z: vedoucí OŠK 

          T: duben 2017 

 

             

3018/61RM/2017 - „Výměna oken“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

malého rozsahu_____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na stavební práce „Výměna oken“  

 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ano (3 části – 3 objekty) 

 

3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládaný termín podpisu smlouvy: první polovina měsíce června 2017 

(stejné pro všechny části) 

termín předání staveniště:   1. část MŠ Puškinova první týden  

v červenci 2017 

      2. část MŠ U Jeslí první týden  

v červenci 2017 

3. část VOŠ a SŠ DAKOL  

ul. Moravská první týden  

v srpnu 2017 

termín dokončení:     1. část MŠ Puškinova nejpozději  

do 11. 8. 2017 

2. část MŠ U Jeslí nejpozději  

do 11. 8. 2017 

     3. část VOŠ a SŠ DAKOL  

           ul. Moravská nejpozději  

         do 18. 8. 2017  

 

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (stejné pro všechny části) 
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7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem 

podání nabídky (stejné pro všechny části) 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky (stejné pro všechny 

části) 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (stejné  

pro všechny části) 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku (stejné pro všechny části) 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. výměna oken,  

v minimální hodnotě 600 000 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) 

 

11. další podmínky:      

- složení peněžité kauce v hodnotě 40 000 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení (bez navýšení, pokud  

se dodavatel přihlásí na více částí) 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu 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 60 měsíců (stejné pro všechny části) 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou s využitím  

       elektronické aukce pro hodnocení 

nabídek 

 

13. složení komise pro posouzení nabídek dle bodu 13. důvodové zprávy 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodě 14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících  

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken“ 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Výměna oken“  

               Z: vedoucí OŠK 

          T: duben 2017 

 

 

3019/61RM/2017 - Žádosti o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu Radost  

a Společenského domu_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědo mí  

 

1. žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace,  

IČO 00844896, o poskytnutí bezplatného pronájmu prostor Kulturního domu 

Radost k pořádání psychiatrické konference dle přílohy č. 1 

 

2. žádost TK Flodur-Floduráček Havířov z. s., IČO 26988861, o poskytnutí  

bezplatného pronájmu, včetně služeb s pronájmem souvisejících, prostor 

Společenského domu za účelem konání soutěže „O pohár primátorky města 

Havířov“ dle přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpůjčku prostor Kulturního domu Radost na ul. Alšova 234/11,  

Havířov-Město, Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, 

k pořádání psychiatrické konference dne 24. 5. 2017, za podmínky úhrady 

nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

2. výpůjčku prostor Společenského domu na ul. Dlouhá tř. 471/19, Havířov-Město,  

TK Flodur-Floduráček Havířov z. s., k pořádání taneční soutěže „O pohár 

primátorky města Havířov“ dne 23. 4. 2017, za podmínky úhrady nákladů 

souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

 

3020/61RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací  

ZŠ Kpt. Jasioka____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací města Základní škola 

Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  

(IČO: 61988600)  

 

I. 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

název programu:   Integrovaný regionální operační program 

výzva:    47 Infrastruktura základních škol (SVL) 
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název projektu:    Modernizace odborné učebny fyziky-chemie,  

bez bariér 

požadovaná výše dotace:  2 700 000 Kč 

spolufinancování:      300 000 Kč   

 

II. 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

název operačního programu:  Výzkum, vývoj a vzdělávání 

výzva:    Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů  

                                                 zjednodušeného vykazování - šablony  

pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Společně dojdeme dál  

požadovaná výše dotace:  531 429 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti 

 

 

3021/61RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ F. Hrubína______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČO: 61988723) 

 

poskytovatel dotace:   innogy Česká republika a.s. 

název programu:               ---------------- 

název projektu:     Friendly pool 

požadovaná výše dotace:   125 000 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti   

 

 

3022/61RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací  

ZŠ a MŠ Selská_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení počítače XCASE s příslušenstvím, inventární číslo HIM 822, 

v pořizovací ceně 46 770 Kč včetně DPH příspěvkovou organizací města Základní 

školou a Mateřskou školou s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice 

Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577)  
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3023/61RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic  - MŠ „U kamarádů“________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, 

Čelakovského 1240/4, příspěvková organizace (IČO: 70958289)  

 

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 66 000 Kč na výrobu a instalaci hracího patra pro děti z mateřské 

školy 

 

 

3024/61RM/2017 - Souhlas zřizovatele Městskému kulturnímu středisku Havířov,  

příspěvkové organizaci, s převodem finančních prostředků z rezervního 

fondu do fondu investic______________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985, převod finanční částky 

ve výši 8 300 000,--Kč z rezervního fondu do fondu investic k následnému odvodu 

na účet zřizovatele k zajištění krytí nákladů na realizace investičních akcí  

- rekonstrukce střech Společenského domu a KD Petra Bezruče, rekonstrukce VZT 

hlavního sálu v KD Leoše Janáčka, dle Rozpočtu města Havířova na rok 2017, 

schváleného Radou města Havířova, dne 30. 11. 2016, č. usnesení  

2576/53RM/2016 a Zastupitelstvem města Havířova, dne 19. 12. 2016,   

č. usnesení 617/15ZM/2016 

 

 

3025/61RM/2017 - Prodloužení platnosti „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících 

aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“ do roku 2019_____    

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit prodloužení platnosti „Komunitního plánu sociálních služeb a 

souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“  

do roku 2019 
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3026/61RM/2017 - „Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové vyhlášení“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

„Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové vyhlášení“   

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení předmětu plnění na části:  ano (každá část je jeden turnus,  

      uchazeč může podat nabídku  

      na jednu, dvě nebo i tři části  

      i se stejným místem pobytu)   

      

3. dílčí plnění:     ne 

    poskytnutí zálohy:    ano (maximálně 50% z celkové ceny  

       včetně DPH za 44 ubytovaných)    

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 
4. varianty nabídky:    ne 
 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  v období srpna až října 2017    

  

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH  

    

7. způsob hodnocení:                      nejvhodnějšími nabídkami budou  

tři nabídky, které se dle nabídkové  

ceny turnusu umístí na prvním,  

druhém a třetím místě 

   

8. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek (dále jen „zákon“), a to čestné prohlášení ne starší 3 měsíce  

přede dnem podání nabídky 

 

9. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsána, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu  

veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

10. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  

veřejnou zakázku 
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11. další podmínky:  

- dle bodu 1. důvodové zprávy 

- nepřipustit podání nabídky se stejným místem pobytu, v němž byly zajištěny  

a realizovány pobyty pro občany statutárního města Havířova v roce 2015  

a 2016 na základě veřejné zakázky statutárního města Havířova 

- nepřipustit, aby předmět veřejné zakázky byl plněn několika dodavateli  

společně 

- nepřipustit při plnění části předmětu veřejné zakázky (ubytování, stravování)  

využít poddodavatele 

 

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 bodě 14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících  

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pobyty seniorů  

pro rok 2017 – nové vyhlášení“ 
 

u k l á d á  
 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové vyhlášení“  

              

          Z: vedoucí OSV 

          T: 04/2017 
 

  
3027/61RM/2017 - VZ/46/OSV/17 - „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“  

– rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky_________________ 
 

Rada města Havířova 
 

v y l u č u j e 
 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/46/OSV/17  
- „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“ společnost HOTEL 
KAMZÍK s.r.o., Kalvodova 121/23, 602 00 Brno – Pisárky, provozovna: Karlov 
pod Pradědem 182, 739 36 Malá Morávka, IČ: 29288410, pro nesplnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů popsaných 
v příloze č. 2 
 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
VZ/46/OSV/17 - „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“  
od společnosti Lázně Kostelec u Zlína, spol. s.r.o., Lázně 493,  
763 14 Zlín-Kostelec, IČ: 25512731, s  nabídkovou cenou 452 000,00 Kč bez  
i včetně DPH (z toho cena za 1 osobu 5.650,00 Kč bez i vč. DPH)  
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- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  
VZ/46/OSV/17 - „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“ takto:   

 
2. místo: Lázně Slatinice a.s., Slatinice 29, 783 42 Slatinice, IČ: 25367757,  

s  nabídkovou cenou 431 120,00 Kč bez DPH a 507 200,00 Kč vč. DPH  
(z toho cena za 1 osobu 5.389,00 Kč bez DPH a 6.340,00 vč. DPH)  

 

p o v ě ř u j e 

 
náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o vyloučení,  
o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu 
VZ/46/OSV/17 - „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“ 
 

u k l á d á 

 
předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky  
a smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu  
VZ/46/OSV/17 - „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“ 

 

Z: vedoucí OSV 

          T: 04/2017 

 

 

3028/61RM/2017 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2016________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

1. výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2016,  

dle důvodové zprávy a příloh, 

2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2016 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy  

a příloh. 

 

u k l á d á  

 

všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony 

vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2016 do účetních výkazů  

za období leden – červen 2017 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových 

organizací za rok 2016, dle důvodové zprávy a příloh. 
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3029/61RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 24. a 25., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 24. a 25., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

3030/61RM/2017 - Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Městského kulturního 

střediska Havířov___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

u k l á d á    

 

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985 odvod 

z fondu investic ve výši 8 300 000,00 Kč do rozpočtu zřizovatele 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

uložit ekonomickému odboru zapracovat odvod z fondu investic Městského 

kulturního střediska Havířov do rozpočtu zřizovatele ve výši 8 300 000,00 Kč  

do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2017 formou zvýšení příjmů ekonomického 

odboru a zvýšení výdajů odboru správy a rozvoje majetku 

  

     

3031/61RM/2017 - Zastoupení statutárního města Havířov ve Sdružení pro přeložku  

a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice_________________ 
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

informaci o činnosti Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku 

Havířov – Třanovice a současném stavu přípravy realizace této komunikace 

 

s c h v a l u j e 

 

Ing. Eduarda Heczka k zastupování statutárního města Havířov ve Sdružení  

pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice 

 

  

 

 

                



 
USNESENÍ  

z 61. schůze Rady města Havířova 
konané dne 29.03.2017 

38 

3032/61RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu  

Nadace rozvoje zdraví_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 603 37 583, podání 

žádosti o nadační příspěvek na projekt „Pohybem a hrou k rozvoji fyzické  

a mentální stránky osobnosti klientů odlehčovacích služeb „RoRýs“  

ve výši 33 000 Kč z rozpočtu Nadace rozvoje zdraví. 

 

Z: ředitel SSmH 

           T: březen 2017 

 

 

3033/61RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – restaurace Městského fotbalového  

areálu v Havířově-Prostřední Suché___________________________________   
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754 uzavření smlouvy o nájmu části nemovité věci – restaurace včetně 

klubovny a zázemí v Havířově-Prostřední Suché, vedle Městského fotbalového 

areálu se zájmovým spolkem Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s.,  

IČO: 27008240, se sídlem U Hřiště č. p. 1418, Havířov-Prostřední Suchá 

za podmínek: 

Výměra části nemovité věci: 215,13 m
2 

Účel nájmu: hostinská činnost 

Nájemné: 1.000 Kč/měsíčně bez DPH  

Doba nájmu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov podpisem nájemní 

smlouvy 

          Z: ředitel SSRZ Havířov 

          T: 13. 4. 2017 

 

             

3034/61RM/2017 - ZPŘ/49/OSRM/17 – „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek  

17. listopadu - lesopark“ – rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy______  
 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele „Společnost Havířov – cyklostezka“ – SILNICE.CZ s. r. o. 

+ MONSTAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem: 794 01  Krnov, Pod Cvilínem, 

Červený dvůr 918/7, IČO: 26792711, který předložil ekonomicky nejvýhodnější 
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nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/49/OSRM/17 – „Cyklostezka Havířov – 

Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu - lesopark“, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku ZPŘ/49/OSRM/17 – „Cyklostezka 

Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu - lesopark“ s dodavatelem 

„Společnost Havířov – cyklostezka“ – SILNICE.CZ s. r. o. + MONSTAVBY 

MORAVA s.r.o., se sídlem: 794 01  Krnov, Pod Cvilínem, Červený dvůr 918/7, 

IČO: 26792711, s cenou 20.763.087,99 Kč bez DPH (25.123.336,47 Kč včetně 

DPH) v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení 

dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůt k podání námitek proti 

rozhodnutí o vyloučení a o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 
1. zajistit odeslání vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust.  

§ 122 odst. 3 zákona  

          Z: vedoucí OPS 

          T: do 04.04.2017 
 
2. zajistit odeslání oznámení o výběru    

 

Z: vedoucí OPS 

          T: po splnění podmínek  

účasti vybraného 

dodavatele  

po předložení  

dokladů dle § 122 odst. 3 

zákona 
 

3. předložit smlouvu k podpisu   

  

Z: vedoucí OSRM 

          T: po marném uplynutí  

lhůt k podání námitek 

proti rozhodnutí  

o výběru 
 

 

3035/61RM/2017 - Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města Havířova pro publikaci  

mapující všechny stanice Hasičského záchranného sboru ČR______________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

                                                                         
bezplatné užití znaku města Havířova pro tištěnou publikaci mapující  
všechny stanice Hasičského záchranného sboru ČR 
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u k l á d á 
 
informovat žadatele o rozhodnutí Rady města Havířova  

 

          Z: vedoucí OKP 

          T: 4/2017 

 

 

3036/61RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Katowice (Polsko)  

na mezinárodní veletrh GLOBalnie 2017_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  
 
zahraniční pracovní cestu na mezinárodní veletrh GLOBalnie 2017 Katowice  
(Polsko) dne 31. 3. 2017 pro členy rady města: paní Ivetu Kočí Palkovskou,  
paní Evu Radovou a Ing. Bohuslava Niemiece 

 

  

3037/61RM/2017 - Hospodářský výsledek společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2016______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. bilanci hospodaření společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. zpracovanou  

ke 31.12.2016 

2. rozbor hospodaření společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. v členění  

dle jednotlivých středisek za jednotlivé měsíce roku 2016   

 

 

3038/61RM/2017 - Programové prohlášení Rady města Havířova pro období 2016 – 2018_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Programové prohlášení Rady města Havířova pro období 2016 - 2018 

 

 

3039/61RM/2017 - Jmenování vedoucího ekonomického odboru Magistrátu města Havířova____  

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

Ing. Lucii Fukalovou do funkce vedoucí ekonomického odboru Magistrátu města 

Havířova s účinností ode dne 1.5.2017 
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3040/61RM/2017 - 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, uzavření smlouvy o poskytnutí grantu 

s Nadací OKD ve výši 48.000 Kč na realizaci projektu s názvem ,,Hipoterapie  

a kultura pro seniory"  

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr. Milana Dlábka 

podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu s Nadací OKD 

 

                    Z: ředitel DsH  

           T: květen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/27 541/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 18.04.2017 

 

 

 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 62. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.04.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.04.2017 

 

3041/62RM/2017 - Zvolení ověřovatele 62. schůze RMH, konané dne 12.04.2017 

 

3042/62RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 61. schůze RMH, konané dne 29.03.2017  

 

3043/62RM/2017 - Schválení pořadu 62. schůze RMH, konané dne 12.04.2017 

 

3044/62RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 62. RMH 

 

3045/62RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3046/62RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3047/62RM/2017 - „Regenerace obytného domu ul. 17.listopadu 15, 17, 19“   

- změna členů hodnotící komise 

 

3048/62RM/2017 - „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“   

- změna členů hodnotící komise 

 

3049/62RM/2017 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov  

–  III. Etapa – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017   

 

3050/62RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů        
 

3051/62RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu   

- manž. Vlastimil Kubica a Emilie Kubicová 
 

3052/62RM/2017 - Žádosti o přidělení jiného konkrétního obecního bytu       
 

3053/62RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 

3054/62RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům 

 

3055/62RM/2017 - Doporučení - usnesení Komise bytové RMH ze dne 06.03.2017       
 

3056/62RM/2017 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695,  

parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark 

 

3057/62RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice 

 

3058/62RM/2017 - Prodej technického zhodnocení  Havířovské teplárenské společnosti, a.s. 

 

3059/62RM/2017 - Zřízení pozemkové  služebnosti na pozemcích  v k.ú. Horní Suchá, v rámci  

„Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá 

– ul. Hornosušská a ul. Protější“                   

         

3060/62RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti pro umístění lávky na pozemku  

parc. č. 2827/18, k.ú. Bludovice                     
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3061/62RM/2017 - Záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov - město 

 

3062/62RM/2017 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, za účelem  

parkovacího stání pro vozidlo taxi 

 

3063/62RM/2017 - Záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1,  

k.ú. Havířov- město  

          

3064/62RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – garáže na ul. Marie Pujmanové 6,  

Havířov-Šumbark 

 

3065/62RM/2017 - Ukončení nájmu a záměr pronájmu části nemovité věci  

– garáže na ul. Generála Svobody 19, Havířov-Šumbark 

 

3066/62RM/2017 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2018 a 2019 a uzavření 

Smlouvy o spolupráci s Moravskoslezským krajem  

 

3067/62RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

3068/62RM/2017 - „OŘ/30/OSRM/2016 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku,  

vč. smuteční síně“ (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č.2  

ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 

 

3069/62RM/2017 - Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RESIDOMO, s.r.o.  

(k usn. 447/12ZM/2016 ze dne 27.6.2016) 

 

3070/62RM/2017 - Pronájem části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468,   

parc. č. 1237/1, parc. č. 3748/1 k.ú. Havířov-město a parc. č. 2105/663,  

parc. č. 2105/629, parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638   

k.ú. Šumbark 

 

3071/62RM/2017 - Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 2/2017, kterým se vymezují  

oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu 

 

3072/62RM/2017 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity  

 

3073/62RM/2017 - Schválení účetních závěrek za rok 2016 městem zřízených příspěvkových  

organizací 

 

3074/62RM/2017 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli příspěvkové  

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 

3075/62RM/2017 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2017 z rozpočtu  

odboru školství a kultury 

 

3076/62RM/2017 - Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku  

na provoz pro rok 2017 
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3077/62RM/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol  

zřízených statutárním městem Havířov  

 

3078/62RM/2017 - Sloučení mateřských škol - MŠ Kosmonautů s MŠ Balzacova 

            

3079/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 

 

3080/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Gen. Svobody -změna usnesení 

 

3081/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská 

 

3082/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ M. Kudeříkové 

 

3083/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická 

 

3084/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Žákovská 

 

3085/62RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací  

ZŠ 1. máje  

 

3086/62RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací  

ZŠ Gorkého 

 

3087/62RM/2017 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 2. pololetí roku 2016  

 

3088/62RM/2017 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje  

 

3089/62RM/2017 - Přijetí dotace na rok 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 

3090/62RM/2017 - Vyjádření potřebnosti navýšení kapacity sociální služby Chráněného bydlení 

 

3091/62RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   
 

3092/62RM/2017 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Sociální služby  

města Havířova určené k financování sociálních služeb v roce 2017  

a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje 

 

3093/62RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence PO  

SSRZ Havířov   

 

3094/62RM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
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3095/62RM/2017 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování  

územního plánu Orlové 

 

3096/62RM/2017 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2017 do 31.10.2017 a 

doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)  

pro rok 2017 

 

3097/62RM/2017 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2017  

- změna podmínek  

 

3098/62RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 26. – 40.  

 

3099/62RM/2017 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

 

3100/62RM/2017 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova, společníkovi společnosti  

Městská realitní agentura, s.r.o.   

 

3101/62RM/2017 - ZPŘ/13/OSRM/17 – „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010  

– 2. etapa“ – rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

 

3102/62RM/2017 - ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

 

3103/62RM/2017 - ZPŘ/48/OSRM/17 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody,  

Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy 

 

3104/62RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna jednatele společnosti  
 

3105/62RM/2017 - KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 27.3.2017 

 

3106/62RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianske Teplice, Slovensko 

 

3107/62RM/2017 - Jmenování člena komise BESIP 

 

3108/62RM/2017 - Poskytnutí propagačních předmětů  

 

3109/62RM/2017 - Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 24.04.2017 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.04.2017 

 

3041/62RM/2017 - Zvolení ověřovatele 62. schůze RMH, konané dne 12.04.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 62. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 12.04.2017 

 

       pana Bc. Pavla RAPANTA 

 

 

3042/62RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 61. schůze RMH, konané dne 29.03.2017_________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu z 61. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 29. března 2017 

 

 

3043/62RM/2017 - Schválení pořadu 62. schůze RMH, konané dne 12.04.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.04.2017  

dle přílohy s těmito úpravami: 

1. rozšíření pořadu o body: 

66. ZPŘ/48/OSRM/17 – „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody,  

Havířov – Šumbark“ – rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy 

67. Návrh na zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2017  

– změna podmínek 

68. Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 2/2017, kterým se vymezují  

oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 

užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu 

69. ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna jednatele společnosti 

70. Poskytnutí propagačních předmětů 

2. vypuštění bodu: 

62. Zajištění přímého přenosu ze zasedání ZMH vč. uložení záznamu 
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3044/62RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 62. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2732/57RM/2017 Pronájem části pozemku parc. č. 1237/1, k.ú. Havířov-město,  

pod reklamními hodinami 

2826/58RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba 

členů představenstva  

2828/58RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba 

členů dozorčí rady 

2868/59RM/2017 Pronájem části nemovité věci v Radnici 

2880/59RM/2017 Předložení žádosti o dotaci v  rámci  výzvy č. 37  

z Integrovaného regionálního operačního programu  

– Energetické úspory v bytových domech II, SC 2.5 „Snížení 

energetické náročnosti v sektoru bydlení“ 

2958/60RM/2017 Žádost o poskytnutí finančního daru – Projekt EMISE  

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2408/50RM/2016 Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti 

2604/54RM/2016 Doporučení Komise rozvojové RMH  

2864/59RM/2017 Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark 

2932/60RM/2017 Připojení el. zabezpečovacího systému Církevního SVČ  

sv. Jana Boska v objektu na ulici U Hřiště 8, Havířov 

- Prostřední Suchá na Městskou policii Havířov 

2933/60RM/2017 Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě Městské policie 

Havířov 

2943/60RM/2017 Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1,  

k.ú. Havířov-město 

3008/61RM/2017 Předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV  

č. 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

sociálních služeb 2016-2020  

3015/61RM/2017 Jmenování člena školské rady základní školy, kde 

zřizovatelem je statutární město Havířov 

3017/61RM/2017 „Výměna elektroinstalace“ – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3018/61RM/2017 „Výměna oken“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

3026/61RM/2017 „Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové vyhlášení“ – zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
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3027/61RM/2017 VZ/46/OSV/17 - „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů  

pro rok 2017“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru 

nejvhodnější nabídky 

3032/61RM/2017 Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu 

Nadace rozvoje zdraví 

3035/61RM/2017 Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města Havířova 

pro publikaci mapující všechny stanice Hasičského 

záchranného sboru ČR 

 

 

3045/62RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________   

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 

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  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného 

usnesení rady města s účinností od 15. 3. 2017 a 1. 4. 2017 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

3046/62RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 16 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov- Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………….  

2. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 894/4, Havířov- Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………….  

3. Byt č. 62 o velikosti 0+2 na ulici Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………. 

4. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici A. S. Puškina 909/5, Havířov-Město, 

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………. 

5. Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1061/3, Havířov-Město, 

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ………………. 
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6. Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici A. Staška 1090/4, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………….. 

7. Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

8. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1120/20, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………. 

9. Byt č. 18 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1223/7, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………….. 

10. Byt č. 16 o velikosti 1+4 na ulici Horymírova 1170/1, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………….. 

11. Byt č. 6 o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1112/4, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………….. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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. 4. 2017 

 

 

3047/62RM/2017 - „Regenerace obytného domu ul. 17.listopadu 15, 17, 19“   

- změna členů hodnotící komise_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

změnu usnesení č. 2458/51RM/2016 ze dne 26. 10. 2016 v části „schvaluje“ 

Složení komise dle bodu 11. důvodové zprávy, se změnou náhradníka  

za MRA, s.r.o., tak, jak vyplývá nové složení komise dle důvodové zprávy.   

 

 

3048/62RM/2017 - „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“   

- změna členů hodnotící komise_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

změnu usnesení č. 2459/51RM/2016 ze dne 26. 10. 2016 v části „schvaluje“ 

Složení komise dle bodu 11. důvodové zprávy, se změnou náhradníka  

za MRA, s.r.o., tak, jak vyplývá nové složení komise dle důvodové zprávy.   
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3049/62RM/2017 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov  

–  III. Etapa – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017_____   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu zástupců společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. pověřených jednáním 

v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo č. 40/MRA/2017, a to změnu zástupce 

pověřeného jednáním ve věcech smluvních, kdy namísto dřívějšího jednatele  

Ing. Miloslava Hanuse bude společnost zastupovat nový jednatel  

Ing. Róbert Pustka, a změnu zástupce pověřeného jednáním ve věcech 

technických, kdy namísto vedoucího technika investic a oprav Ing. Jaroslava Tylla 

bude společnost zastupovat vedoucí investičně-provozního odboru  

p. Marek Klimša 

 

n e s c h v a l u j e 

 

změnu Přílohy č. 4 - Seznam subdodavatelů ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017 

dle článku XII odst. 2 a 3 Smlouvy o dílo č. 40/MRA/2017, kterou se navyšuje 

počet subdodavatelů a rozšiřuje celkový objem a povaha subdodávek při realizaci 

veřejné zakázky OŘ/65/MRA/16 - Výměna oken v obytných domech  

ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa, ve znění dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017 

 

 

3050/62RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________        
 

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

 

1. 

mimořádné přidělení třípokojového nebo dvoupokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě s výtahem v  lokalitě Havířov-Město nebo  

Havířov-Podlesí manž. Anně Babišové a Juraji Babišovi, 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, č. 2  

a č.3  

 
2. 

mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

situovaného max. v 1. poschodí nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město 

p. Jaroslavě Bobocové, t.b. ……………………………………… pod podmínkou, 

že nájemní smlouva bude se jmenovanou 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  

 

 

3051/62RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu   

- manž. Vlastimil Kubica a Emilie Kubicová_____________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+2  se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. Bieblova 612/5 v  Havířově - Městě manž. Vlastimilu Kubicovi  

a Emilii Kubicové, 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, č. 2 a č.3    

 

 

3052/62RM/2017 - Žádosti o přidělení jiného konkrétního obecního bytu_____________________       
 

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

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+2  se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. V Parku 157/12  v  Havířově – Městě p. Vojtěchu Burkotovi,  

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, č. 2 a č. 3 a v době, kdy bude předmětný byt právně volný  s tím,  

že jeho opravy provede nájemce na své vlastní náklady  

  

n e s c h v a l u j e  
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+2  se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. V Parku 157/12 v Havířově – Městě manž. Mgr. Ivance Vlčkové  

a Zdeňku Vlčkovi, t.b. ………………………………… 

 

 

3053/62RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
přistoupení p. Barbory Wojnarové, trvale bytem …………………………… 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+2 v domě na ………………, 
………………, jehož nájemcem je její matka p. Marcela Wojnarová  
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n e s c h v a l u j e 
 
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
přistoupení p. Jana Bohuše, trvale bytem ………………………………… 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 13, vel. 1+3 v domě na ………………, 
…………………, jehož nájemci jsou jeho příbuzní manž. Veronika Jarošová  
a Jakub Jaroš  

 

 

3054/62RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na …………………………… s manž. Gabrielou Jarošíkovou a Martinem 

Jarošíkem, 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, č. 2 a č. 3  s tím, že nájemné bude 

hrazeno měsíčně a stanovená jistota bude doplacena splátkami ve výši  

500,-Kč/měsíc       

  

2. 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na …………………………………………… s p. Ivanou Buchtovou,  

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 nájemné bude hrazeno měsíčně     

  

3. 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na …………………………………………… s p. Dagmar Hajašovou,  

t.b. ……………………………………………pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná u MRA,s .r.o. řádně uzavře  

„Prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení“ s termínem celkové úhrady  

do 18 měsíců a předloží doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- 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 nájemné bude 

hrazeno měsíčně a stanovená jistota bude doplacena ve splátkách 500,-Kč/měsíc           

 

4. 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu  č. 13 o vel. 1+kk v domě  

na …………………………………… s p. Janem Březinou, t.b. 

……………………………………  pod podmínkou, že: 
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- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu řešení  

pohledávek vůči městu Havířov  

- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 

v Havířově-Městě ze dne 21.12.2016 a pouze na dobu 3 měsíců s možností 

prodloužení na stejnou dobu, a to v případě řádného dodržování podmínek 

nájemní smlouvy            

 

5. 

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. Martinou Kotrysovou, t.b. 

…………………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu řešení  

pohledávek vůči městu Havířov  

- 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 nájemné bude 

hrazeno měsíčně a stanovená jistota bude uhrazena ve splátkách 500,-Kč/měsíc       

 

6. 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 68  o vel. 0+1 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na …………………………………… s p. Otou Michalčíkem,  

t.b. …………………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu řešení  

pohledávek vůči městu Havířov  

- 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, č. 2 a č. 3  s tím, že nájemné bude 

hrazeno měsíčně        

 

7. 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na …………………………………… s manž. Jarmilou Vasiľovou a 

Ladislavem Vasiľem, t.b. ………………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní předloží doklad o způsobu řešení  

pohledávek vůči městu Havířov  

- 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, č. 2 a č. 3 s tím, že nájemné bude 

hrazeno měsíčně a stanovená jistota bude uhrazena ve splátkách 500,-Kč/měsíc       

 

8. 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na …………………………………… s p. Josefem Szalaiem,  

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, č. 2 a č. 3       
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3055/62RM/2017 - Doporučení - usnesení Komise bytové RMH ze dne 06.03.2017_____________       
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
usnesení Komise bytové RMH ze dne 06.03.2017, a to doporučení týkající  
se žádostí o přidělení konkrétních obecních bytů, předkládaných k projednání 
orgánům města     

 

 

3056/62RM/2017 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695,  

parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e       

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1692 o výměře cca 7 m
2
, parc. 

č. 1693 o výměře cca 64 m
2
, parc.č. 1695 o výměře cca 313 m

2
, parc.č. 1696  

o výměře cca 143 m
2
 , parc.č. 1698/2 o výměře cca 2 273 m

2
, v kat. území 

Šumbark, celková výměra  cca  2 800  m
2 

s tím, že přesná výměra pozemků bude 

stanovena až na základě geometrického zaměření společnosti Centrum bydlení  

pro seniory Havířov, s.r.o.,  se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, 

IČO: 02540291, přičemž na výše uvedených pozemcích se nachází stavby 

v majetku společnosti  - parkoviště, pěší komunikace a zahrada 

 

 

3057/62RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, o výměře 

cca 15 m
2
, k.ú. Bludovice, paní Marii Střelecké, bytem ……………………,  

………………………, za účelem přístupu a příjezdu k rodinnému domu                                                                                                              
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3058/62RM/2017 - Prodej technického zhodnocení  Havířovské teplárenské společnosti, a.s._____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej 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 podmínek: 

- kupní cena 270 000,- Kč včetně DPH 

- kupní cena je splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy 

 

 

3059/62RM/2017 - Zřízení pozemkové  služebnosti na pozemcích  v k.ú. Horní Suchá, v rámci  

„Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá 

– ul. Hornosušská a ul. Protější“_______________________________________                   

         

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

zrušit část usnesení č. 284/7ZM/2015 ze dne 2. 11. 2015 v bodě 60, kterým bylo 

schváleno zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, 

vedení, provozování a udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí 

kanalizačních přípojek, ve prospěch vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, 

statutární město Havířov, v k. ú. Horní Suchá,  na parc. č. 3149/1, 3008/3, 3008/4 

v celk. rozsahu 160 m
2
 a 2 ks šachtice, dle GP 2278- 93b/2015, v majetku 

povinného Obce Horní Suchá,  se  sídlem Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, 

hodnota pozemkové služebnosti 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 160) + (500,- x 2) = celkem 21.000,- Kč 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, 

provozování a udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí kanalizačních 

přípojek, ve prospěch vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, statutární město 

Havířov, na pozemcích v k. ú. Horní Suchá,  parc. č. 3149/1, 3008/3, 3008/4 

v celk. rozsahu 218 m
2
 a 2 ks šachtice, dle GP 2278 -93b/2015,  v majetku povinné 

Obce Horní Suchá, se  sídlem Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá,  hodnota 

pozemkové služebnosti je stanovena dle ujednání s  povinnou stranou jednorázově 

ve výši 5000,- Kč + DPH   

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T: 30. 9. 2017  
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3060/62RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti pro umístění lávky na pozemku  

parc. č. 2827/18, k.ú. Bludovice________________________________________                     

         

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti spočívající v právu  umístit lávku přes přítok 

Sušanky mezi ul. Přátelství a Zelená a v právu chůze a jízdy na části pozemku  

k. ú. Bludovice,  parc. č. 2827/18  v celk. rozsahu 197 m
2
 dle GP 4095-17/2016, 

které zřizuje povinná Adéla Milková, trvale bytem ………………………,  

…………………, ve prospěch vlastníka nemovité věci, jímž je statutární město 

Havířov jako oprávněný s tím, že hodnota pozemkové služebnosti je sjednána  

ve výši 125,-Kč/m
2
,  tj. při výměře 197 m

2
 celkem 24.625,- Kč.  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T: 30. 9. 2017  

 

 

3061/62RM/2017 - Záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město_________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, o výměře  148 m
2
,  

k.ú.  Havířov – město, paní Zdeňce Brezové, bytem ……………………,  

………………………, za účelem zahrady 

 

2. 

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, o výměře 187,6 m
2
,  

k.ú.  Havířov – město, paní Vlastě Kravčíkové, bytem …………………,  

………………………, za účelem zahrady 

 

 

3062/62RM/2017 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, za účelem  

parkovacího stání pro vozidlo taxi_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr  pronájmu  části pozemku  parc. č. 281, k.ú. Havířov – město, o výměře  

12 m
2
, označeného č. 7 s podélným stáním, ul. Československé armády,  

pro společnost PROTEM TAXI s.r.o., Prostřední Suchá č. 3467, Havířov,  

IČO: 04869168, za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi 
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3063/62RM/2017 - Záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1,  

k.ú. Havířov- město_________________________________________________  

          

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1,  

k.ú. Havířov – město za účelem rekonstrukce odvodnění silnice III/4746  

před mostem ev.č. 4746 – 1, zajištění stability chodníků za konci mostních křídel  

a zřízení nových opěrných zdí pod chodníky v rámci stavby„ Silnice III/4746  

– odvodnění komunikace km 1,020 v obci Havířov “ o výměře cca 132 m
2
  

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 

 

 

3064/62RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – garáže na ul. Marie Pujmanové 6,  

Havířov-Šumbark__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 15 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark,  

s p. Dušanem Pavelkou, bytem …………………………………, za podmínek: 

- nájemné 700,- Kč/m
2
/rok, vč. DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  

- účel: garážování osobního vozidla 

 

 

3065/62RM/2017 - Ukončení nájmu a záměr pronájmu části nemovité věci  

– garáže na ul. Generála Svobody 19, Havířov-Šumbark__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

ukončení nájmu nemovité věci – garáže o výměře 15 m
2
 v suterénu obytného 

domu ul. Generála Svobody 19, Havířov-Šumbark, nájemkyni  

MUDr. Emílii Ujmové, dohodou k 30. 4. 2017 

 

2. 

záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m
2
 v suterénu obytného 

domu ul. Generála Svobody 19, 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.  
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3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4) Garáž je určena pouze pro garážování osobního vozidla.  

 

 

3066/62RM/2017 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2018 a 2019 a uzavření 

Smlouvy o spolupráci s Moravskoslezským krajem_______________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

1. spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova v letech 2018 a 2019 

2. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na základě jeho žádosti ve výši  

7 500,- Kč na dílčí projekt fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného 

kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě (bytě) na území města 

Havířova, které bude zároveň poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem 

v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

v letech 2018 a 2019 

3. uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace  

Moravskoslezském kraji“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava,  IČO 70890692,  

ve znění přílohy č. 2 

pověřit Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, podpisem Smlouvy o spolupráci 

 

Z: vedoucí OSRM 

                                                                                T: 30. 4. 2017 

 

u k l á d á  

 

do návrhu rozpočtu města na rok 2018 a 2019 zapracovat rozpočtovou rezervu  

ve výši 5 mil. Kč na spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů  

na území města Havířova dle aktuálního počtu schválených dotací  

Moravskoslezským krajem 

Z: vedoucí EO 

T: 31. 12. 2017 

     31. 12. 2018 

 

 

3067/62RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí  
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pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 28.03.2017  

dle přílohy 

 

 

3068/62RM/2017 - „OŘ/30/OSRM/2016 –  „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku,  

vč. smuteční síně“ (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č.2  

ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

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 6.552.117,36 Kč bez DPH 

(7.928.062,01 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 3 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III  

a přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -6.588.000,00 Kč bez DPH  

(-7.935.180,00 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 4 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 2 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“, vedoucí společník společnosti je Ridera Stavební a.s.,  

IČO: 45192464 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o dílo č. 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016  

ze dne 1.9.2016 

Z: vedoucí OSRM  

T: 05/2017 
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3069/62RM/2017 - Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RESIDOMO, s.r.o.  

(k usn. 447/12ZM/2016 ze dne 27.6.2016)_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky se společností 

RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČ: 05253268 

ve znění Přílohy č. 1 

pověřit náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy  

o výstavbě a financování kanalizační přípojky ve znění Přílohy č. 1  

 

 

3070/62RM/2017 - Pronájem části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468,   

parc. č. 1237/1, parc. č. 3748/1 k.ú. Havířov-město a parc. č. 2105/663,  

parc. č. 2105/629, parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638   

k.ú. Šumbark______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468, parc. č. 1237/1, 

parc. č. 3748/1 k.ú. Havířov-město a parc. č. 2105/663, parc. č. 2105/629,  

parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638 k.ú. Šumbark 

 

účel pronájmu: Umístění 50 ks odpadkových košů s reklamní plochou společnosti 

ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s., na území města Havířova na základě 

návrhu odboru komunálních služeb dle přílohy č. 2 na pozemcích: 

- parc. č. 331/1, 18 košů o výměře 9 m
2  

, k.ú. Havířov-město,  

- parc. č. 922/1, 13 košů o výměře 6,5 m
2
, k.ú. Havířov-město,  

- parc. č. 468, 6 košů o výměře 3 m
2
, k.ú. Havířov-město, 

- parc. č. 1237/1, 3 koše o výměře 1,5 m
2
, k.ú. Havířov-město, 

- parc. č. 3748/1, 4 koše o výměře  2 m
2
, k.ú. Havířov-město, 

- parc. č. 2105/663, 2 koše o výměře 1 m
2
, k.ú. Šumbark, 

- parc. č. 2105/629, 1 koš o výměře 0,5 m
2
, k.ú. Šumbark, 

- parc. č. 2105/496, 1 koš o výměře 0,5 m
2
, k.ú. Šumbark, 

- parc. č. 2105/381, 1 koš o výměře 0,5 m
2
, k.ú. Šumbark, 

- parc. č. 2105/638, 1 koš o výměře 0,5 m
2
, k.ú. Šumbark, 

 

Pro: ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s., Bořivojova 650/48,  

718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 04670329 

na dobu: od 1.6.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců 

nájemné: cena smluvní – 1 ks reklamního odpadkového koše/200,- Kč 

bez DPH/rok, t.j. 50 ks reklamních odpadkových košů x 200,- Kč  

= 10 000,- Kč bez DPH/rok 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o pronájmu 

Z: vedoucí OKS 

                                                                                                     T: 05/2017 

 

 

3071/62RM/2017 - Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 2/2017, 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 

 

s c h v a l u j e  

 

ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích  

nebo jejich určených úsecích, dle přílohy č.3. 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru komunálních služeb podpisem Ceníku za stání silničních 

motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích. 

 

Z: vedoucí OKS 

                                                                                                             T: 31.5.2017   

 

v y d á v á  

 

Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 2/2017, kterým se vymezují 

oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít  

k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu. 

 

 

3072/62RM/2017 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity_____________  

 

Rada města Havířova 

 

schvaluje  

 

zvýšení kapacity Základní školy a Mateřské školy Havířov-Životice Zelená, 

příspěvková organizace (IČO: 75027569) z počtu 85 žáků na 90 žáků  

v mimořádném termínu, a to k 01. 09. 2017 

 

ukládá  

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol  

a školských zařízení   

          Z: vedoucí OŠK 

          T: duben 2017 
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3073/62RM/2017 - Schválení účetních závěrek za rok 2016 městem zřízených příspěvkových  

organizací_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědo mí  

 

podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2016 

příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1 - 44 

 

s ch va lu j e  

 

účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016 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 

25. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 
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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 

 

uk lád á  

 

vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2016 

příspěvkových organizací zřízených městem 

Z: vedoucí OSV 

vedoucí OŠK 

T: duben 2017 

 

p ov ěřu j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem protokolů o schválení 

účetních závěrek 
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3074/62RM/2017 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli příspěvkové  

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

od 13. 4. 2017 osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov Ing. Kácalovi ve výši dle přílohy č. 1 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: květen 2017 

 

 

3075/62RM/2017 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2017 z rozpočtu  

odboru školství a kultury_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2017 z rozpočtu odboru školství a kultury  

soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark 

(IČO: 25372793) ve výši 280 000 Kč 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova dne 20.02.2016 usn. č. 402/10ZM/2016 

pověřit vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace 

 

 

3076/62RM/2017 - Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku  

na provoz pro rok 2017______________________________________________ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  
 

1. zapojení schválené nespecifikované rezervy pro rok 2017 odboru školství  

a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

na dofinancování plavání takto: 

 

Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958122 ve výši 67 760 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace,  IČO: 48805289 ve výši 37 840 Kč 

Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO:  48805513 ve výši 57 200 Kč 
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Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO:  62331221  

ve výši 47 080 Kč 

Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO:  70958165 ve výši 22 000 Kč 

Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO:  48805424 

ve výši 49 720 Kč                                                                                   

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 

Karviná, IČO:  61988600 ve výši 15 400 Kč 

Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 62331248 ve výši 27 280 Kč  

Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 46 640 Kč 

Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 64 240 Kč 

Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958131 ve výši 35 640 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková 

organizace, IČO: 48805271 ve výši 44 000 Kč 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 7 260 Kč 

Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958149 ve výši 15 400 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková 

organizace, IČO: 75027569 ve výši 14 960 Kč 

Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO:  62331230 

ve výši 46 200 Kč 

 

2. zapojení schválené nespecifikované rezervy pro rok 2017 odboru školství  

a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace  

na dofinancování výjimky z počtu žáků takto: 

 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 752 000 Kč 

 

3. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3)  

na zabezpečení nerentabilního provozu školní jídelny – výdejny příspěvkové 

organizaci takto:  

 

Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958149 ve výši 20 000 Kč 

 

uložit  

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2017 výše 

uvedená usnesení 
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3077/62RM/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol  

zřízených statutárním městem Havířov_________________________________  

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských 

škol zřízených statutárním městem Havířov, ve znění přílohy č. 1 

 

 

3078/62RM/2017 - Sloučení mateřských škol - MŠ Kosmonautů s MŠ Balzacova______________ 

            

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

rozhodnout dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. sloučit příspěvkové organizace Mateřskou školu Havířov – Podlesí  

Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 a Mateřskou školu Havířov – Podlesí 

Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, a to s účinností od 1. 8. 2017, 

 

2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí  

Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626, zanikne, a to s účinností ke dni 1. 8. 2017,  

 

3. že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Mateřská škola  

Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, a to s účinností  

od 1. 8. 2017, 

 

4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy  

Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 přejdou dnem sloučení 

na přejímající Mateřskou školu Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685, 

       

schválit 

   

dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 14. 12. 2015 příspěvkové organizace 

Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 a to takto: 

Článek II Název, sídlo, identifikační číslo organizace se rozšiřuje o bod 5. 

Detašované pracoviště:  736 01 Havířov – Podlesí, Kosmonautů 1319/4 

 

uložit  

1. odboru školství a kultury zveřejnit v Ústředním věstníku ČR sloučení  

příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, 

IČO: 61988626 a Mateřské školy Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685,  a to s účinností od 1. 8. 2017, 
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2. ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2017  

zvýšení příspěvku na provoz nástupnické organizaci Mateřské škole  

Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 o nevyčerpaný příspěvek 

na provoz příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Podlesí 

Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626   

 

 

3079/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ a MŠ Na Nábřeží________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace,  

IČO: 48805271  

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

název programu:  Integrovaný regionální operační program 

výzva ŘO IROP:  66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované  

projekty ITI 

číslo výzvy ZS ITI:  3 

název projektu:   Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ  

požadovaná výše dotace: 3 600 000 Kč 

spolufinancování:      400 000 Kč 

 

 

3080/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Gen. Svobody - změna usnesení____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

změnu usnesení č. 2346/49RM/2016  ze dne16. 9. 2016 takto: 

- v části souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města  

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 

z původní požadované výše dotace a spolufinancování na: 

požadovaná výše dotace:  1 301 612 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti v plné výši poskytovatelem 
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3081/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 70958131 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

název programu:  Integrovaný regionální operační program 

výzva ŘO IROP:  66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované  

projekty ITI 

číslo výzvy ZS ITI:  3 

název projektu:   Revitalizace odborných učeben  

požadovaná výše dotace: 2 250 000 Kč   

spolufinancování:      250 000 Kč  

 

 

3082/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ M. Kudeříkové__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace  

(IČO: 62331248) 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

název programu:  Integrovaný regionální operační program 

výzva ŘO IROP:  66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované  

projekty ITI 

číslo výzvy ZS ITI:  3 

název projektu:   „Na počítačích nově a moderně“ 

požadovaná výše dotace: 3 150 000 Kč 

spolufinancování:      350 000 Kč 

 

 

3083/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958114 
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poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

název programu:  Integrovaný regionální operační program 

výzva ŘO IROP:  66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované  

projekty ITI 

číslo výzvy ZS ITI:  3 

název projektu:   Rekonstrukce dvou odborných učeben  

cizích jazyků 

požadovaná výše dotace: 3 150 000 Kč 

spolufinancování:       350 000 Kč 

 

 

3084/62RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Žákovská_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230) 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

název programu:  Integrovaný regionální operační program 

výzva ŘO IROP:  66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované  

projekty ITI 

číslo výzvy ZS ITI:  3 

název projektu:   „Vybudování venkovní učebny na ZŠ Žákovská   

                                                  Havířov“ 

požadovaná výše dotace: 2 160 000 Kč 

spolufinancování:      240 000 Kč 

 

 

3085/62RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací  

ZŠ 1. máje_________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení výdejního vozíku Blanco Saw-4, inventární číslo HIM – 022/7, 

v pořizovací ceně 78 573 Kč včetně DPH příspěvkovou organizací města Základní 

školou Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace  

(IČO: 70958122)  
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3086/62RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací  

ZŠ Gorkého________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní školou Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 61988723)  
 

- digitální váha CAS-SW-15, inventární číslo HIM – 44/18,  

v pořizovací ceně 12 781 Kč včetně DPH 

- nerezový regál, inventární číslo 283/257, v pořizovací ceně 12 067 Kč  

včetně DPH 

- nerezový regál, inventární číslo 172/146, v pořizovací ceně 10 996 Kč  

včetně DPH 

 

 

3087/62RM/2017 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 2. pololetí roku 2016_____________________________________  

 

Rada města Havířova   

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

- Městská knihovna Havířov, IČO 00601250 (dále jen „MK“), 

- Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985 (dále jen „MKS“), 

- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754, 

- Sociální služby města Havířova, IČO 60337 83 (dále jen „SSmH“), 

- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO 00847470 (dále jen „SANTÉ“), 

- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO 75139243  

(dále jen „DSH“),  

za rok 2016 dle přílohy č. 1 

 

2. stanoviska odborů MMH k hodnocení činnosti příspěvkových organizací města 

     za 2. pololetí roku 2016 dle přílohy č. 2 a 3 

 

v y z ý v á   

 

ředitele příspěvkových organizací DSH, SSmH, SANTÉ a MKS, aby včas a řádně 

plnili povinnosti vyplývající ze zřizovací listiny příspěvkové organizace  

a ze Zásad řízení a hospodaření příspěvkových organizací, č.j. ZS/38/RMH/2015 
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s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města MK (s úpravou  

dle návrhu členů rady města), MKS, SSmH, SANTÉ a DSH  – za 2. pololetí roku 

2016 dle přílohy č. 4 ze mzdových prostředků PO. 

Z: vedoucí OŠK 

vedoucí OSV 

T: duben 2017 

 

 

3088/62RM/2017 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje s následným přijetím účelové neinvestiční 

dotace v celkové výši 12.815.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené 

k financování sociálních služeb v roce 2017 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

                  Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: květen 2017 

 

 

3089/62RM/2017 - Přijetí dotace na rok 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2017 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 00847470, ve výši 5 960 000 Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy  

a jejich navýšení činí 538 000 Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitelku organizace Bc. Moniku Havlíčkovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

 Z: ředitelka SANTÉ 

          T: květen 2017 
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3090/62RM/2017 - Vyjádření potřebnosti navýšení kapacity sociální služby Chráněného bydlení_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyjádření potřebnosti navýšení kapacity o 1 lůžko v sociální službě Chráněné 

bydlení, Nerudova 351/12, Havířov – Město, provozované příspěvkovou 

organizací města SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

se sídlem na ulici Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí, IČ 00847470 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

           T: květen 2017 

 

 

3091/62RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov___________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím níže uvedených finančních darů příspěvkovou organizací Městská 

knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město: 

 

1. 

druh a hodnota daru:  finanční dar ve výši 500 Kč 

poskytovatel daru:      Kasalová Marcela, ………………………………… 

specifikace daru: Nákup předplatného časopisu ELLE pro rok 2018  

pro oddělení hudby a umění 

 

2. 

druh a hodnota daru:   finanční dar ve výši 1500 Kč 

poskytovatel daru:      NBS Invest,a.s,  IČO: 25815288 

U Skleníků 1a/1395, 735 64 Havířov – Suchá 

specifikace daru: Finanční prostředky budou použity na uhrazení kulturních  

programů a akcí pro návštěvníky půjčovny pro dospělé  

na ulici Svornosti 86/2, budova G, Havířov - Město. 

 

3. 

druh a hodnota daru:   finanční dar ve výši 1500 Kč 

poskytovatel daru:      Sapler a.s.  IČO : 25825691 

Sportovní 1829/7, 735 06 Karviná  

specifikace daru: Finanční prostředky budou použity na uhrazení kulturních  

programů a akcí pro návštěvníky půjčovny pro dospělé  

na ulici Svornosti 86/2, budova G, Havířov - Město.  
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3092/62RM/2017 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Sociální služby  

města Havířova určené k financování sociálních služeb v roce 2017  

a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2017 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 6 814 000 Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení 

činí 620 000 Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  

Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

Z: ředitel SSmH 

           T: květen 2017 

 

 

3093/62RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence PO  

SSRZ Havířov______________________________________________________   
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754, vyřazení investičního majetku: 

1. Traktor Toro, v pořizovací ceně 100.165 Kč, evidovaný pod inventárním  

číslem 22030022, pořízen v roce 2002, 

2. Mycí stroj, v pořizovací ceně 62.050 Kč, evidovaný pod inventárním  

číslem 22030052, pořízen v roce 2002. 

 

 

3094/62RM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 

písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 2073/3 v k.ú. Prostřední Suchá   

v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 2216/1, 2216/6 v k.ú. Dolní Suchá 
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v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2216/3, 2216/5 v k.ú. Dolní Suchá 

v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 504 v k.ú. Dolní Datyně 

v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

 

 

3095/62RM/2017 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování  

územního plánu Orlové______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování územního 

plánu Orlové v rozsahu přílohy 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku statutárního města Havířova Mgr. Janu Feberovou podpisem vyjádření 

statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 

Orlové 

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 

statutárního města Havířova pořizovateli zprávy o uplatňování územního plánu 

Orlové, tj. Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí   

     

Z: vedoucí OÚR  

T:  21.04.2017 

 

 

3096/62RM/2017 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2017 do 31.10.2017  

a doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)  

pro rok 2017_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1) Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

v majetku statutárního města  Havířova od 01.05.2017 do 31.10.2017  

dle přílohy č. 1 

 

2) doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)  

pro rok 2017 dle přílohy č. 2  
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3097/62RM/2017 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2017  

- změna podmínek__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 2742/57RM/2017 bodu 2. ze dne 11.01.2017: 

v příloze č. 2 Organizační zajištění a podmínky účasti sedmidenních  

rekondičně-ozdravných pobytů seniorů pro rok 2017 

takto: 

 

schvaluje 

bod - Spoluúčast na úhradě pobytu: 

odstavec ad. 2. „účastník uhradí podíl na ceně ve výši 3.500,- Kč“   

 

 

3098/62RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 26. – 40.____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

rozpočtové opatření č. 40., dle důvodové zprávy 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 26. – 39., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 23. – 40. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 921 013,30 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 705,38 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 32 256,07 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 925 751,85 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 256 863,17 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 956 587,69 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 068,58 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 33 932,30 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

odbor organizační 225 112,10 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 6 935,03 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 290 692,47 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  606 971,57 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 79 742,30 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 702 941,64 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 972,00 tis. Kč 
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    b) příspěvky organizacím 300 275,48 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 267,69 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 119,17 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 052,64 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 020,30 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 218,78 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 803,70 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 862,09 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 143,10 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 259,45 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 043,36 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 3 053,12 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 246,47 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 247,77 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 145,75 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 861,40 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 1 059,95 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 1 007,84 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 001,56 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 953,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 871,18 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 4 761,70 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 602,18 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 4 237,29 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 020,70 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 030,32 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 871,38 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 3 503,21 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 832,70 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 492,74 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 526,10 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 372,80 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 6 478,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 863,18 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 314,25 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 927,68 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 404,15 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 973,50 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 599,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 28 030,16 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 795,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 38 528,19 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
9 449,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 692,93 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 50 000,00 tis. Kč 
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    III. Financování celkem +335 849,87 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +270 184,87 tis. Kč 

 

 

3099/62RM/2017 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 

oddělením kontroly MMH v prvním čtvrtletí roku 2017 dle přílohy č. 1  

 

 

3100/62RM/2017 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova, společníkovi společnosti  

Městská realitní agentura, 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 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

písemnost pana Jiřího Hegegyho ze dne 27.3.2017 adresovanou Radě města 

Havířova (Příloha č. 1) 

 

s c h v a l u j e 

 

text odpovědi ve znění dle Přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem odpovědi 

Z: tajemník MMH 

T: 4/2017 

 

 

3101/62RM/2017 - ZPŘ/13/OSRM/17 – „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010  

– 2. etapa“ – rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy___________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele BDSTAV MORAVA s.r.o.,  

se sídlem 739 36  Bruzovice 88, IČO: 26807947, který jako jediný podal 

nabídku, s nabídkovou cenou 12.326.943,67 Kč bez DPH a splnil podmínky 
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účasti v zadávacím řízení ZPŘ/13/OSRM/17 – „VÚH – šatnové zázemí HC AZ 

Havířov 2010 – 2. etapa“, jak vyplývá z přílohy č. 1 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/13/OSRM/17  

– „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ s dodavatelem 

BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36  Bruzovice 88, IČO: 26807947,  

s cenou 12.326.943,67 Kč bez DPH (14.915.601,84 Kč včetně DPH) v případě 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů  

dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůt k podání námitek proti rozhodnutí 

o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. zajistit odeslání vybranému dodavateli výzvy k předložení dokladů dle ust.  

§ 122 odst. 3 zákona  

Z: vedoucí OPS 

T: do 18.04.2017 

 

2. zajistit odeslání oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění  

podmínek účasti  

vybraného dodavatele  

po předložení  

dokladů  

dle § 122 odst. 3 zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OSRM 

T: po marném  

uplynutí lhůt k podání  

námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

 

3102/62RM/2017 - ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy___________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele Ridera Stavební a.s., se sídlem 708 00  Ostrava-Poruba,  

Dělnická 382/32, IČO: 45192464, který předložil ekonomicky nejvýhodnější 

nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna 

oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“, jak vyplývá z přílohy č. 2 
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2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/50/OSRM/17  

- „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“  

s dodavatelem Ridera Stavební a.s., se sídlem 708 00  Ostrava-Poruba, 

Dělnická 382/32, IČO: 45192464, s cenou 20.578.458,00 Kč bez DPH 

(24.899.934,18 Kč včetně DPH) v případě splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a po marném 

uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122 odst. 3  

zákona  

Z: vedoucí OPS 

T: do 19.04.2017 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění  

podmínek účasti  

vybraného dodavatele 

předložením  

všech dokladů dle § 122 

odst. 3   

zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OSRM 

T: po marném  

uplynutí lhůty k podání  

námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

 

3103/62RM/2017 - ZPŘ/48/OSRM/17 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody,  

Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy____________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele „Společnost THE+STA pro revitalizaci ZŠ Gen. Svobody,  

Havířov-Šumbark“, se sídlem 700 30  Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1351/44 

(sestávající ze společností THERM, spol. s r.o., se sídlem  

700 30  Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1351/44, IČO: 42766991, a STASEKO 

PLUS s.r.o., se sídlem 737 01  Český Těšín, Slezská 2101/15, IČO: 25853473), 

který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení  
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ZPŘ/48/OSRM/17 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody,  

Havířov-Šumbark“, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/48/OSRM/17  

- „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark“  

s dodavatelem „Společnost THE+STA pro revitalizaci ZŠ Gen. Svobody, 

Havířov-Šumbark“, se sídlem 700 30  Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1351/44 

(sestávající ze společností THERM, spol. s r.o., se sídlem  

700 30  Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1351/44, IČO: 42766991, a STASEKO 

PLUS s.r.o., se sídlem 737 01  Český Těšín, Slezská 2101/15, IČO: 25853473), 

s cenou 31.294.006,00 Kč bez DPH (37.865.747,00 Kč včetně DPH) v případě 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů  

dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122 odst. 3  

zákona  

Z: vedoucí OPS 

          T: do 19.04.2017 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

          T: po splnění  

podmínek účasti  

vybraného dodavatele 

předložením  

všech dokladů dle § 122 

odst. 3   

zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OSRM 

          T: po marném  

uplynutí lhůty k podání  

námitek proti 

rozhodnutí  

o výběru 
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3104/62RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna jednatele společnosti____________________  
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

  

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 4.5.2017  

odvolání p. Davida Ondráčka z funkce jednatele společnosti ZÁMEK  

Havířov, s.r.o. 

zvolení Mgr. Ivy Georgiu do funkce jednatelky společnosti ZÁMEK  

Havířov, s.r.o.   

 

 

3105/62RM/2017 - KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 27.3.2017 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., 

IČO 28564111, konané dne 27. března 2017 v budově KÚ MSK v Ostravě,  

dle důvodové zprávy. 

 

 

3106/62RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianske Teplice, Slovensko_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Turčianske 

Teplice na Slovensku ve dnech 29. 04. – 30. 04. 2017 pro pana Ondřeje Lapisze, 

člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy na „Beh zdravia“ 

 

 

3107/62RM/2017 - Jmenování člena komise BESIP_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

členem komise rady města BESIP pana Milana Žáčka 

 

u k l á d á 

 

informovat jmenovaného člena komise BESIP o tomto rozhodnutí rady města 

 

Z: vedoucí OKP 

T: 4/2017 
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3108/62RM/2017 - Poskytnutí propagačních předmětů____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí propagačních předmětů pro soutěžící Krajského kola soutěžní  

přehlídky MŠMT pro jazzové a ostatní soubory, které proběhne v Základní 

umělecké škole Leoše Janáčka v Havířova-Podlesí dne 21. 4. 2017, v celkové 

ceně max. do 15 000,- Kč 

 

2. poskytnutí pohárů pro soutěžící taneční soutěže Taneční liga Moravskoslezské  

divize 2017 „ O pohár primátorky města Havířov“ která se uskuteční  

dne 23. 4. 2017 ve Společenském domě v Havířově, v celkové ceně  

max. do 20 000,- Kč 

 

u k l á d á 

 

odboru kancelář primátora zajistit poháry a propagační předměty pro soutěžící  

v rámci propagace města Havířova  

                                                                                                 Z: vedoucí OKP 

                                                                                                 T: 20. 4. 2017 

 

 

3109/62RM/2017 - Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 24.04.2017____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 24. dubna 2017 od 13:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle přílohy s úpravami dle návrhů členů RMH  

 

 

 

  

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/32 287/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 20.04.2017 

 

 

 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 63. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.04.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.04.2017 

 

3110/63RM/2017 - Zvolení ověřovatele 63. schůze RMH, konané dne 19.04.2017 

 

3111/63RM/2017 - Schválení pořadu 63. schůze RMH, konané dne 19.04.2017 

 

3112/63RM/2017 - Smlouva o spolupráci se společností OBBOD s.r.o. 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.04.2017 

 

3110/63RM/2017 - Zvolení ověřovatele 63. schůze RMH, konané dne 19.04.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 63. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 19.04.2017 

       paní Mgr. Stanislavu GORECKOU 

 

 

3111/63RM/2017 - Schválení pořadu 63. schůze RMH, konané dne 19.04.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.04.2017  

dle přílohy 

 

 

3112/63RM/2017 - Smlouva o spolupráci se společností OBBOD s.r.o._______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o spolupráci se společností OBBOD s. r. o., IČO 05146232, se 

sídlem Široká 56/10, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“) při výrobě 

audiovizuálního díla  

pilotního dílu seriálu s pracovním názvem „Lajna“, za účelem poskytnutí 

mediálního prostoru k propagaci města v tomto pilotním dílu za těchto podmínek: 

 

 zajištění přístupu do Víceúčelové haly ve dnech 27. 4. - 30. 4. 2017,  

včetně možnosti natáčení v této hale a jejím přilehlém okolí 

 zajištění a úhrada ubytování 14 osob společnosti ve dnech 27. 4. - 30. 4. 2017 

 zajištění prostor pro konání tiskové konference včetně zajištění pohoštění 
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u k l á d á  

 

Správě sportovních a rekreačních zařízení poskytnout společnosti výpůjčku 

Víceúčelové haly a přilehlých prostor bez nároku na úhradu služeb  

ve dnech 27. 4. - 30. 4. 2017 pro účely natáčení pilotního dílu seriálu s pracovním 

názvem „Lajna“ 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bc. Josef BĚLICA v. r.       Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

náměstek primátorky       náměstek primátorky   

pro ekonomiku a správu majetku     pro hospodářský rozvoj 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/33 655/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v.r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 09.05.2017 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 64. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.05.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 

 

 

I. část 
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U S N E S E N Í 
z 64. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.05.2017 - I. část 

 

3113/64RM/2017 -  Zvolení ověřovatele 64. schůze RMH, konané dne 03.05.2017 

 

3114/64RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 62. schůze RMH, konané dne 12.4.2017  

a z 63. schůze RMH, konané dne 19.04.2017 

 

3115/64RM/2017 - Schválení pořadu 64. schůze RMH, konané dne 03.05.2017 

 

3116/64RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 64. RMH 

 

3117/64RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3118/64RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3119/64RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Sanace obytného domu 17. Listopadu 2 - 6“ 

 
3120/64RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Sanace obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“ 

 
3121/64RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16“ 

 
3122/64RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Sanace obytného domu Na Nábřeží 129 - 133“ 

 
3123/64RM/2017 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město 

          

3124/64RM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK Selská“           

 

3125/64RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Parkoviště na ul. Opletalova  

– lokalita1“ 

 

3126/64RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 

3127/64RM/2017 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí  

 

3128/64RM/2017 - Ukončení nájmu a záměr pronájmu části nemovité věci  

– garáže na ul. Školní 39, Havířov-Šumbark 

 

3129/64RM/2017 - Ukončení nájmu a záměr pronájmu části nemovité věci  

– Fibichova 23, Havířov-Město 

 

3130/64RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí  

 

3131/64RM/2017 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – spol. SEMAG spol. s r.o. 

 

3132/64RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– p. Josef Turšner 
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3133/64RM/2017 - „Oprava opěrné zdi na ul. Na Bartošůvce“ – uzavření Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 809/OSRM/2016 

 
3134/64RM/2017 - Zaměstnanost 2014 – 2020, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa,  

specifický cíl 4.1.1 
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U S N E S E N Í 
z 64. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.05.2017 - I. část 

 

3113/64RM/2017 -  Zvolení ověřovatele 64. schůze RMH, konané dne 03.05.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 64. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 03.05.2017 

 

       pana Ing. Ondřeje BARÁNKA 

 

 

3114/64RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 62. schůze RMH, konané dne 12.4.2017  

a z 63. schůze RMH, konané dne 19.04.2017_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisů z 62. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 12. dubna 2017 a z 63. schůze Rady města Havířova,  

která se konala 19. dubna 2017. 

 

 

3115/64RM/2017 - Schválení pořadu 64. schůze RMH, konané dne 03.05.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 64. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.05.2017  

dle přílohy 

 

 

3116/64RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 64. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2880/59RM/2017 Předložení žádosti o dotaci v  rámci  výzvy č. 37  

z Integrovaného regionálního operačního programu  
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– Energetické úspory v bytových domech II, SC 2.5 „Snížení 

energetické náročnosti v sektoru bydlení“ 

2996/61RM/2017 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505,  

k.ú. Šumbark dohodou 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2334/49RM/2016 Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí - 

společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ 

2917/59RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady  

a pokyn valné hromady k zastupování společnosti na jednání 

svolaném jediným společníkem 

2918/59RM/2017 ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 

2944/60RM/2017 Žádost o změnu nájemní smlouvy – FK Gascontrol  

Havířov, z.s.  

2947/60RM/2017 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 

2958/60RM/2017 Žádost o poskytnutí finančního daru – Projekt EMISE  

2972/60RM/2017 Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci  

– restaurace Víceúčelové haly 

2982/61RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

2984/61RM/2017 Uzavření dodatku č. 21 k mandátní smlouvě s Městskou 

realitní agenturou, s.r.o. zn. 612/OPS/2017 ze dne 3.9.2007 

2994/61RM/2017 Výpůjčka 2 kusů vitrín ve prospěch Městského kulturního 

střediska Havířov 

3010/61RM/2017 „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita 

Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření 

Dodatku č. 3 ke Smlouvě dílo č. 783/OSRM/2016 

3011/61RM/2017 „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“  

– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 798/OSRM/2016 

3033/61RM/2017 Pronájem části nemovité věci – restaurace Městského 

fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché   

3046/62RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

3072/62RM/2017 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity  

3073/62RM/2017 Schválení účetních závěrek za rok 2016 městem zřízených 

příspěvkových organizací 

3074/62RM/2017 Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli 

příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 

3087/62RM/2017 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 

příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2016  

3095/62RM/2017 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy  

o uplatňování územního plánu Orlové 

3100/62RM/2017 Písemnost adresovaná Radě města Havířova, společníkovi 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.  

3107/62RM/2017 Jmenování člena komise BESIP 

3108/62RM/2017 Poskytnutí propagačních předmětů 
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3117/64RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného 

usnesení rady města s účinností od 15. 4. 2017 a 1. 5. 2017 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

3118/64RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 20 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov- Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………….  

2. Byt č. 39 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov- Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….  

3. Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1204/11, Havířov-Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………. 

4. Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1175/6, Havířov-Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………. 

5. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, 

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………. 

6. Byt č. 30 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

7. Byt č. 27 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

8. Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 471/7, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

9. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1098/6, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

10. Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

11. Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………. 
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12. Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 429/27, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

13. Byt č. 42 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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. 5. 2017 

 

 

3119/64RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Sanace obytného domu 17. Listopadu 2 - 6“____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

„Sanace obytného domu 17. Listopadu 2 - 6“, s tím, že zadávací řízení nebude 

zahájeno před podáním žádosti o podporu v rámci výzvy č. 37 k podávání 

žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, 

specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení"  

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 
 

6. Výši požadované jistoty:   235.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   7/2017 

Termín dokončení:    do 4 měsíců od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH 
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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 zák.  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

 

Profesní způsobilost: 

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 

- 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. 

 

Ekonomická kvalifikace: 

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 22.000.000 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. 

 

Technická kvalifikace: 

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona. 

Požadavky technické kvalifikace 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  
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5 000 000,- 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. 

 

p o v ě ř u j e 

 

komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek, s tím, že posouzením nabídek 

může být pověřen administrátor zadávacího řízení.  

 

 

3120/64RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Sanace obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“___________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

„Sanace obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“, s tím, že zadávací řízení 

nebude zahájeno před podáním žádosti o podporu v rámci výzvy č. 37  

k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru 

bydlení"  

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 
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6. Výši požadované jistoty:   300.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   7/2017 

Termín dokončení:    do 4 měsíců od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:   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 zák.  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

 

Profesní způsobilost: 

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 

- 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. 

 

Ekonomická kvalifikace: 

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. 
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- 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. 

 

Technická kvalifikace: 

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona. 

Požadavky technické kvalifikace 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: 

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. 

 

p o v ě ř u j e 

 

komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek, s tím, že posouzením nabídek 

může být pověřen administrátor zadávacího řízení.  

 

 

3121/64RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16“_____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

„Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16“, s tím, že zadávací řízení nebude 

zahájeno před podáním žádosti o podporu v rámci výzvy č. 37 k podávání 

žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, 

specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení"  



 
USNESENÍ  

z 64. schůze Rady města Havířova 
konané dne 03.05.2017 

12 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):   ne 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:   303.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   7/2017 

Termín dokončení:    do 4 měsíců od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:   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 zák.  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

 

Profesní způsobilost: 

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 

- 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 
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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. 

 

Ekonomická kvalifikace: 

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. 

 

Technická kvalifikace: 

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona. 

Požadavky technické kvalifikace 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: 

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. 

 

p o v ě ř u j e 

 

komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek, s tím, že posouzením nabídek 

může být pověřen administrátor zadávacího řízení.  
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3122/64RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Sanace obytného domu Na Nábřeží  129 - 133“_________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

„Sanace obytného domu Na Nábřeží  129 - 133“, s tím, že zadávací řízení 

nebude zahájeno před podáním žádosti o podporu v rámci výzvy č. 37  

k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru 

bydlení"  

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:   347.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   7/2017 

Termín dokončení:    do 4 měsíců od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:   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 zák.  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 
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Profesní způsobilost: 

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 

- 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. 

 

Ekonomická kvalifikace: 

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. 

 

Technická kvalifikace: 

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona. 

Požadavky technické kvalifikace 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  

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. 
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- 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. 

 

p o v ě ř u j e 

 

komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek, s tím, že posouzením nabídek 

může být pověřen administrátor zadávacího řízení.  

 

 

3123/64RM/2017 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město__________ 

          

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město o výměře 5 m
2
,  

panu Pavlu Pertile ml., bytem …………………………, IČO: 74425714 k  již 

postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, tabákových výrobků 

a smíšeného zboží  

 

 

3124/64RM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK Selská“__________           

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

a) uzavření smlouvy o udělení práva provést stavbu č. 5042 „Chodník MK Selská“ 

b) nájem – užití části silničních pozemků (sil. III/4745 ul. Frýdecká),  

k. ú. Bludovice, parc. č. 1329/1, v rozsahu 38 m
2
, parc. č.  1329/4 v rozsahu 4 

m
2
 a parc. č. 1329/5 v rozsahu 5 m

2
 pro účely výstavby chodníku a dešťové 

kanalizace umístěných na pozemcích v majetku Moravskoslezského kraje, ul. 

28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupeného Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 

Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná,  

IČO: 00095711 s tím, že nájemné je stanoveno dle vnitřních předpisů 

pronajímatele na sil.  

III. třídy ve výši 13,-Kč/m
2
/den, přičemž počet dnů zásahu do silničního 

pozemku bude upřesněn před realizací stavby na základě protokolu o zásahu  

do silničního tělesa a náklady ponese zhotovitel stavby   
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

dle bodu a), b)   

 

                                                                                                            Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení  

 

 

3125/64RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Parkoviště na ul. Opletalova  

– lokalita1“________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci stavby „Parkoviště na ul. Opletalova – lokalita 1“ zřízení pozemkové 

služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k. ú. Šumbark,  parc. č. 1213/16  

a parc. č. 1213/17, v rozsahu 83 m
2
, dle GP č. 1814-19/2017, ve prospěch 

oprávněného, statutárního města Havířova, spočívající v právu oprávněného zřídit, 

provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat vedení kabelu veřejného osvětlení 

a 3 sloupy veřejného osvětlení, vstupovat a vjíždět v nutném rozsahu na služebné 

pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami nebo odstraňováním 

vedení kabelu veřejného osvětlení a 3 sloupů veřejného osvětlení  na pozemcích  

povinného,  Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČO: 70890692 s tím, že hodnota pozemkové služebnosti je sjednána jednorázově 

ve výši 1000,-Kč + DPH 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

                                                                                                          

                                                                                                              Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                              T:  30. 9. 2017  

 

 

3126/64RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši  

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 6 m
2
), za účelem umístění plynovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,- Kč + DPH,(o výměře 12 m
2
) dle GP  

č. 1139 – 74/2013 ze dne 04.09.2013 ve prospěch vlastníka pozemku parc. 

č. 2548/24, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 403, jimž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti je Jiří Majcher, bytem ………………………,  

……………………, na dobu neurčitou 
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2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2652,  

k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 6 m
2
) dle GP č. 3052 – 28/2017 ze dne 20.02.2017  

ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1492/3, k.ú. Prostřední Suchá, jehož 

součástí je budova č.p. 1015, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

je Radmila Holubcová, bytem …………………………………………,  

na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4382/3, 

k.ú. Havířov – město  za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 2 m
2
) dle GP č. 2130 – 16/2017  

ze dne 28.02.2017 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 4438,  

k.ú. Havířov - město, jehož součástí je budova č.p. 1383, jimž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je Kristina Kožuszniková, bytem …………………,  

……………………, na dobu neurčitou 

 

4. 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 29 m
2
), za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 2 m
2
) dle GP  

č. 4196 – 13/2017 ze dne 13.03.2017 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 

805/5, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 1143, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou Robert Vochta a Hana Vochtová, oba bytem  

…………………………………………, na dobu neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 360/6,  

724/17, 724/19, k.ú. Dolní Datyně,  za účelem umístění elektropřípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.403,- Kč + DPH, (o výměře 11,22 m
2
) dle GP  

č. 646 – 4/2017 ze dne 07.03.2017, (investorem a plátcem je stavebník – bývalý 

majitel Jiří Garnol, bytem Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 1136/85b) ve 

prospěch vlastníka pozemku parc.č. 372/9, k.ú. Dolní Datyně, jehož součástí  

je budova č.p. 174, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je  

MUDr. Xenie Rafajová, bytem ……………………………………………,   

na dobu neurčitou 

 

6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1504/2, 

k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 6,86 m
2 

– graficky označeno  

v GP písmenem „A“), za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 1,75 m
2
 – graficky označeno  

v GP písmenem „B“), za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 4,84 m
2
- graficky označeno  

v GP písmenem „C“) dle GP č. 3043 – 162a/2016 ze dne 17.01.2017, za účelem 

umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč  

+ DPH, (o výměře 2,69 m
2
) dle GP č. 3043 – 162b/2016 ze dne 17.01.2017  

ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 1500/6, k.ú. Prostřední Suchá, jehož 

součástí je budova č.p. 1475, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

jsou Jiří Vrobel a Kamila Vroblová, oba bytem …………………………, 

………………………, na dobu neurčitou 

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 64. schůze Rady města Havířova 
konané dne 03.05.2017 

19 

7. 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 6 m
2 

– graficky označeno  

v GP písmenem „A“), za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 5 m
2
 – graficky označeno  

v GP písmenem „C“) dle GP č. 1282 – 9a/2017 ze dne 13.02.2017, za účelem 

umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH,  

(o výměře 11 m
2
) dle GP č. 1282 – 9b/2017 ze dne 13.02.2017 ve prospěch 

vlastníka pozemku parc.č. 2359/1, k.ú. Dolní Suchá, jimž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je Ivo Černý, bytem …………………………, 

………………………, na dobu neurčitou 

 

8. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4601, 

k.ú. Havířov - město za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.125,- Kč + DPH,(o výměře 9 m
2
) dle GP č. 2121 – 111/2016  

ze dne 31.01.2017 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 4568/2,  

k.ú. Havířov - město, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Marek 

Zajac, bytem ……………………………………, na dobu neurčitou 

 

9. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 489,  

k.ú. Dolní Datyně  za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 4 m
2
) dle GP č. 645 - 187/2016  

ze dne 27.03.2017 ve prospěch vlastníků budovy č.p. 178, která stojí na 

pozemku parc. č. 488/9, k.ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti jsou Ing. Roman Lasoň a Mgr. Veronika Lasoňová, oba bytem 

………………………………, na dobu neurčitou  

 

10. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 711/1  

k.ú. Dolní Datyně  za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 8 m
2
) dle GP č. 649 – 9/2017 ze 

dne 10.03.2017 ve prospěch vlastníků budovy č.p. 176, která stojí na pozemku 

parc. č. 284/8, k.ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou Ing. Jan Huplík, bytem ……………………………………………………  

a Maria Huplíková, bytem ………………………………………………,  

na dobu neurčitou  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností 

                                                                                            Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31. 12. 2017 
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3127/64RM/2017 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 11,90 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Komunardů 6, Havířov-Město, p. Marcele Fuskové, jako 

sklad pro vlastní potřebu 

 

2. záměr pronájmu částí nemovitých věcí – prostorů sloužících k podnikání  

v obytných domech dle přílohy č. 1 nájemci Městské realitní agentuře, s.r.o.,  

IČO: 64084744, užívaných jako místnosti správců, domovnic a úklidu, a to 

zvýšení z původní výměry 690,53 m
2
 na výměru novou 716,02 m

2
 od 1. 4. 2017 

 

 

3128/64RM/2017 - Ukončení nájmu a záměr pronájmu části nemovité věci  

– garáže na ul. Školní 39, Havířov-Šumbark_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu nemovité věci – garáže o výměře 18,22 m
2
 v suterénu obytného 

domu ul. Školní 39, Havířov-Šumbark, nájemkyni p. Janě Brokešové,  

dohodou k 30. 6. 2017 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 18,22 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Školní 39, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže,  

za podmínek: 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,- Kč/m
2
/rok, vč. DPH.  

2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2017.  

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4. Garáž je určena pouze pro garážování osobního vozidla.  

 

   

3129/64RM/2017 - Ukončení nájmu a záměr pronájmu části nemovité věci  

– Fibichova 23, Havířov-Město________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 29,60 m
2 

v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23, Havířov-Město, 

nájemci spol. PEGASUS Investment s. r. o., IČO: 02029375, dohodou  

k 30. 6. 2017 
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 29,60 m
2 

v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23, Havířov-Město, 

formou veřejné soutěže, za podmínek: 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1 500,- Kč/m
2
/rok bez DPH.  

2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2017.  

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4. Účel využití prostor není stanoven. 

 

 

3130/64RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 62,52 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska  

na Dlouhé tř.  1134/83, Havířov-Podlesí, nájemci MUDr. Radimu Mokrošovi, 

IČO: 72558016, dohodou k 31. 5. 2017 

 

2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 62,52 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř.  

1134/83, Havířov-Podlesí, spol. PL pro D ambulance, s.r.o., sídlo: Boční 12, 

Ostrava 2, k poskytování zdravotních služeb – ordinace praktického lékaře,  

za podmínek: 
- nájemné 1.063,- Kč/m

2
/rok bez DPH za nebytové prostory o výměře 46,81 m

2 

  nájemné 213,- Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory o výměře 15,71 m

2 

- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2017 

 

3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 55,69 m
2 

v přízemí obytného domu ul. J. A. Komenského 300/1, 

Havířov-Město, spol. Chris Pola s.r.o., IČO: 05418259, jako ateliér módní 

návrhářky a chráněná dílna, za podmínek: 

- nájemné 500,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2017 

 

  

3131/64RM/2017 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – spol. SEMAG spol. s r.o._ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 

142,82 m
2
 v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 67, Havířov-Město, nájemci 

spol. SEMAG spol. s r.o., IČO: 43962394 
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u k l á d á 
 

informovat o výsledku jednání mezi MRA, s.r.o., Semag, s.r.o. a nájemníky 
obytného domu na Hlavní třídě 67, Havířov-Město 

 
          Z: vedoucí OSRM 
          T: 14.6.2017 
 

   

3132/64RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– p. Josef Turšner___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 55,71 m
2
 

v suterénu obytného domu ul. Kubelíkova 10, Havířov-Podlesí, a přístupovému 

chodníku o výměře 5 m
2
 na parc. č. 203/16 v k. ú. Bludovice, z nájemce  

p. Josefa Turšnera, IČO: 04013743, na p. Yvonu Turšnerovou, IČO: 69600023 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu p. Yvoně Turšnerové,  

IČO: 69600023: 

- výměra prostor: 55,71 m
2
   

- výměra přístupového chodníku: 5 m
2
 

- účel: kancelář 

- nájemné za prostory 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájemné za pozemek 122,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2017 

 

 

3133/64RM/2017 - „Oprava opěrné zdi na ul. Na Bartošůvce“ – uzavření Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 809/OSRM/2016___________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 809/OSRM/2016 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 126.910,01 Kč bez DPH 

(153.561,11 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 809/OSRM/2016 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -128.576,25 Kč bez DPH  

(-155.577,26 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 809/OSRM/2016 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
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4. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 798/OSRM/2016,  

a to prodloužení o 100 kalendářních dnů 

 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 809/OSRM/2016 na provedení  

stavby „Oprava opěrné zdi na ul. Na Bartošůvce“ v rozsahu bodu 1 až 4 tohoto 

usnesení se „Společností FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,  

IČO: 25317628 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 809/OSRM/2016 ze dne 26.10.2016 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 809/OSRM/2016  

ze dne 26.10.2016          

Z: vedoucí OSRM  

T: 05/2017  

 

 

3134/64RM/2017 - Zaměstnanost 2014 – 2020, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa,  

specifický cíl 4.1.1___________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 58 z Operačního programu 

Zaměstnanost 2014 – 2020 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky města Havířova pro hospodářský rozvoj podpisem žádosti  

o podporu a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014 – 2020  

a výzvou pro předkládání žádostí 

Z: vedoucí OSRM 

T: 15.06.2017 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v.r.     Bc. Josef BĚLICA v.r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         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/33 655/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 09.05.2017 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 64. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.05.2017 

 

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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U S N E S E N Í 
z 64. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.05.2017 - II. část 

 

3135/64RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 72 Integrovaného regionálního  

operačního programu, Cyklodoprava II 
 

3136/64RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací zřízenou  

statutárním městem Havířov  

 

3137/64RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací 

 

3138/64RM/2017 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím se zapojením se do projektu  

vyhlášeného MPSV ČR 

                  

3139/64RM/2017 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Resslova 

 

3140/64RM/2017 - Informativní zpráva statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká 

 

3141/64RM/2017 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,  

Havířov - Šumbark“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu 

 
3142/64RM/2017 - Návrh na připojení města k symbolické podpoře  

„Světového dne roztroušené sklerózy“ 

 

3143/64RM/2017 - Uzavření smlouvy o dílo na “Komplexní údržbu veřejné zeleně v okrscích  

č.3 a č.4“ mezi statutárním městem Havířov a TSH a.s.  
 

3144/64RM/2017 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu  

Územního plánu Šenov 

 

3145/64RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   

 

3146/64RM/2017 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci  

 

3147/64RM/2017 - Souhlas zřizovatele k rozšíření prodávaného sortimentu 

 

3148/64RM/2017 - ZPŘ/69/OSRM/17 - „Modernizace městské sportovní haly Havířov  

– II. etapa, 2. část“ - rozhodnutí o vyloučení a o zrušení zadávacího řízení  

 
3149/64RM/2017 - ZPŘ/70/OSRM/17 - „Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ  

a TS KA 9100 ve VÚH“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

 

3150/64RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku  

- MŠ Čs. armády 

 

3151/64RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením investičního majetku  

– MŠ Okružní 
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3152/64RM/2017 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4“ - zahájení zjednodušeného 

podlimitního řízení na veřejnou zakázku na dodávky 

 

3153/64RM/2017 - Projednání petice 

 

3154/64RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku  

– ZŠ a MŠ Frýdecká 

 

3155/64RM/2017 - Poskytnutí propagačních předmětů  

 

3156/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady - Schválení pořadu jednání valné hromady  

 

3157/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 

za rok 2016 

 

3158/64RM/2017 - 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 2016 

 

3159/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti 

 

3160/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 

 

3161/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady – Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2016 

 

3162/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady -  Odvolání a volba jednatele společnosti  

 

3163/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce jednatelky společnosti vč. výše 

její měsíční odměny 

 

3164/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady  

 

3165/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  

a stavu jejího majetku za rok 2016 

 

3166/64RM/2017 - 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 2016 
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3167/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti  

 

3168/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní 

závěrky za rok 2016 

 

3169/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti  

za rok 2016 

 

3170/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2016  

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  
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U S N E S E N Í 
z 64. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.05.2017 - II. část 

 
3135/64RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 72 Integrovaného regionálního  

operačního programu, Cyklodoprava II________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 72 Integrovaného regionálního 
operačního programu, Cyklodoprava II, prioritní osa 1 Konkurenceschopné, 
dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy, dle důvodové zprávy 
 

p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem žádosti o poskytnutí 
podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 
u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 
dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu a výzvou  
pro podávání žádostí 

Z: vedoucí OSRM 

          T: 07.09.2017 
 

 

3136/64RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací zřízenou  
statutárním městem Havířov_________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 

s ouh l as í  
 
s přijetím darů příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov-Šumbark  
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČO: 48805475) 

 
- finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 61974706  
– oslavy 30. výročí školy (výzdoba školy, vernisáž ve školní galerii, vydání 
DVD, zaplacení kostýmů, občerstvení pro hosty), 

 
- finanční dar ve výši 5 000,00 Kč od společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25816179 – oslavy 30. výročí školy 
(kostýmy pro účinkující, rekvizity), 

 
- finanční dar ve výši 3 000,00 Kč od společnosti Calypso IT s.r.o., Tyršova 

895/13, 734 01 Karviná-Mizerov, IČO: 04699670 – oslavy 30. výročí školy 
(kostýmy pro účinkující, rekvizity). 
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3137/64RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Mateřská škola  

Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 

 

poskytovatel grantu:   Nadace ČEZ 

název dotačního programu:  Zaměstnanecké granty 2017 

název projektu:     Čteme dětem 

požadovaná výše dotace:   23 000 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

 

3138/64RM/2017 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím se zapojením se do projektu  

vyhlášeného MPSV ČR______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

1. se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací na pozici partnera  

s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském 

kraji“, kde žadatelem o finanční podporu, v rámci Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci, výzvy číslo 30_17_007 je Moravskoslezský 

kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692  

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace  

(IČO:70958297) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  188 660,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace  

(IČO: 70958262) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  197 789,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  

(IČO: 48805475) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:   92 887,00 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  164 640,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 
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Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  

(IČO: 61988723) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  56 000,00 Kč 

financování:       bez spoluúčasti 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO: 70958165) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  78 000,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

(IČO: 48805513) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  198 597,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  76 072,50 Kč 

financování:       bez spoluúčasti 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO: 70958149) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  309 000,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

2. s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi  

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692  

a příspěvkovými organizacemi uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem formulářů „Souhlas zřizovatele se zapojením 

příspěvkových organizací do projektu kraje financovaného z Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem“ 

 

                                        

3139/64RM/2017 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Resslova_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

rezignaci paní Mgr. Michaely Durdiakové na vedoucí pracovní místo ředitelky 

Mateřské školy Havířov-Město Resslova 2/497, IČO: 61988693,  

ke dni 30. 6. 2017 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy 

Havířov-Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 dle přílohy č. 2 
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u k l á d á 

 

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: 5/2017 

 

 

3140/64RM/2017 - Informativní zpráva statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zastupování statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy  

Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  

Mgr. Monikou Gelnarovou po dobu mateřské a rodičovské dovolené ředitelky  

Mgr. Jiřiny Sivé v době od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2019 

 

  

3141/64RM/2017 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,  

Havířov - Šumbark“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu_____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  

„Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:   ne 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace:   ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:   ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení (podpis smlouvy): první polovina července 2017   

termín zahájení montážních prací:  první týden v srpnu 2017 

termín dokončení prací omezující provoz kuchyně:  

   nejpozději do 31. 8. 2017 

termín dokončení celého díla:   nejpozději do 15. 9. 2017  

  

6. hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 
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7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem 

podání nabídky  

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíce přede  

dnem podání nabídky  

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku  

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam minimálně 3 dodávek obdobného charakteru, tj. dodávek nebo výměn  

nebo rekonstrukcí vzduchotechnického zařízení včetně montážních prací,  

v minimální hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH/1 dodávka realizovaných 

dodavatelem v posledních 3 letech od konce lhůty k podání nabídek 

 

11. další podmínky:      

- před podpisem smlouvy předložení pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v 

minimální výši 3 000 000 Kč  
- záruka min. 60 měsíců, vyjma strojního vybavení (technického zařízení díla),  
u něhož bude záruka min. 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 bodě 14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících  

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce VZT  

v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 

17/1151, Havířov - Šumbark“ 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: květen 2017 
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3142/64RM/2017 - Návrh na připojení města k symbolické podpoře  

„Světového dne roztroušené sklerózy“__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

se symbolickým připojením statutárního města Havířova k podpoře „Světového 

dne roztroušené sklerózy“ nasvětlením Kulturního domu Petra Bezruče  

v Havířově zeleným světlem 

 

u k l á d á 
 

odboru komunálních služeb zajistit dne 31. května 2017 nasvětlení Kulturního 

domu Petra Bezruče v Havířově zeleným světlem 

          Z: vedoucí OKS 

          T: květen 2017 

 

 

3143/64RM/2017 - Uzavření smlouvy o dílo na “Komplexní údržbu veřejné zeleně v okrscích  

č.3 a č.4“ mezi statutárním městem Havířov a TSH a.s.___________________  
 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Havířov-Město, Karvinská 1461/66, IČO: 25375601 na provádění komplexní 

údržby veřejné zeleně v okrscích č. 3 a č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo  

se společností Technické služby Havířov a.s. 

Z: vedoucí OKS 

T: 5/2017 

 

 

3144/64RM/2017 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu  

Územního plánu Šenov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu Územního 

plánu Šenov v rozsahu přílohy 

 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 64. schůze Rady města Havířova 
konané dne 03.05.2017 

34 

p o v ě ř u j e 

 
primátorku statutárního města Havířova Mgr. Janu Feberovou podpisem vyjádření 
statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu Územního plánu 
Šenov 

 
u k l á d á 

 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Šenov, tj. Magistrátu 
města Ostravy, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu    

    
Z: vedoucí OÚR  

          T: 10.05.2017 
 

 
3145/64RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov___________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 
s o u h l a s í 
 
s přijetím níže uvedených darů příspěvkovou organizací Městská knihovna 
Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G,  
736 01 Havířov – Město: 
 
1. druh a hodnota daru: věcný dar -  hudebniny v celkové hodnotě 30 Kč 

poskytovatel daru:     Karasová Martina, Pražská 7, Český Těšín  737 01 
specifikace daru:        CD –AV 13ks/2 Kč, zpěvníky 2ks/2 Kč                                                                   

 
2. druh a hodnota daru: věcný dar – knihy, brožury, periodika v celkové  

hodnotě 408 Kč 
poskytovatel daru:    Poláček Jindřich, Hořanská 3/394, Havířov – Suchá 735 64 
specifikace daru:      knihy 94ks/2 Kč, brožury 155ks/1 Kč, periodika 65ks/1 Kč  

 

 

3146/64RM/2017 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci___________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČO:  00306754 nájem části nemovité věci v suterénu „RPG TRIBUNY“  
(bývalý kryt CO) Městského fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché,  
pro pana Tomáše Drzewianého, bytem …………………………… za podmínek: 
 
výměra části nemovité věci:  50,40 m

2
 

účel nájmu:    zkušebna hudební skupiny 
nájemné:    100 Kč/m

2
/rok bez DPH 

doba nájmu:    neurčitá od 1. 6. 2017, s šestiměsíční výpovědní  
lhůtou v případě neplacení dvou měsíců 
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3147/64RM/2017 - Souhlas zřizovatele k rozšíření prodávaného sortimentu_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO:  00306754 rozšíření prodávaného sortimentu zboží o nízkoalkoholické 

nápoje (do 13 % alkoholu v objemu) v nemovitosti na LV č. 4009 pro katastrální 

území Havířov-město, obec Havířov, způsob využití stavba občanského vybavení, 

pro Ing. Zdeňku Zedníčkovou, se sídlem ………………………………. 

 

 

3148/64RM/2017 - ZPŘ/69/OSRM/17 - „Modernizace městské sportovní haly Havířov  

– II. etapa, 2. část“ - rozhodnutí o vyloučení a o zrušení zadávacího řízení____  

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 
o vyloučení ze zadávacího řízení ZPŘ/69/OSRM/17 - „Modernizace městské 
sportovní haly Havířov – II. etapa, 2. část“ všech účastníků zadávacího řízení,  
tj. společností 
- MBR STAV s.r.o., se sídlem 500 03 Hradec Králové, Malé náměstí 125/16,  
IČO: 24206059,  

- AK plus Novostav, s.r.o., se sídlem 739 61  Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 410,  
IČO: 25368052,  

- Viking trade s.r.o., se sídlem 736 01  Havířov-Bludovice, Mezidolí 378/15,  
IČO: 27787036, pro nesplnění zadávacích podmínek z důvodů popsaných 
v příloze č. 1  

 
r u š í 
 
s účinností ke dni zániku účasti v zadávacím řízení všech vyloučených účastníků 
dle § 47 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“), zadávací řízení ZPŘ/69/OSRM/17 - „Modernizace městské sportovní 
haly Havířov – II. etapa, 2. část“ podle ust. § 127 odst. 1 zákona, neboť  
po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník 
zadávacího řízení 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení o vyloučení 

          Z: vedoucí OPS 

          T: do 09.05.2017 
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2. odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího  

řízení 

Z: vedoucí OPS 

T: do 3 pracovních  

dnů ode dne zániku 

účasti všech účastníků 

v zadávacím řízení 

 

3. zveřejnit oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek 

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 30 dnů  

ode dne zániku účasti 

všech účastníků 

v zadávacím řízení 

 

 

3149/64RM/2017 - ZPŘ/70/OSRM/17 - „Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ  

a TS KA 9100 ve VÚH“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy________  
 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele ELTODO, a.s., se sídlem 142 00 Praha 4 - Lhotka,  

Novodvorská 1010/14, IČO: 45274517, který předložil ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/70/OSRM/17 - „Rekonstrukce 

trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH“, jak vyplývá  

z přílohy č. 2 
 
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/70/OSRM/17  

- „Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH“  
s dodavatelem ELTODO, a.s., se sídlem 142 00 Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 
1010/14, IČO: 45274517, s cenou 1.489.628,31 Kč bez DPH (1.802.450,26 Kč 
včetně DPH) v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 
předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty 
k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122 odst. 3  

zákona  

Z: vedoucí OPS 

T: do 09.05.2017 
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2. odeslat oznámení o výběru   

        Z: vedoucí OPS 

T: po splnění 

podmínek účasti  

vybraného dodavatele  

předložením všech 

dokladů dle § 122 odst. 3 

zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu   

  

Z: vedoucí OSRM 

T: po marném  
uplynutí lhůty k podání 
námitek proti 
rozhodnutí  
o výběru 

 

 

3150/64RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku  

- MŠ Čs. Armády___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201 

(IČO: 61988561) 

 

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 170 000,00 Kč na pořízení pískové laboratoře  

a zabezpečovacího zařízení pro vstupy do mateřské školy 

 

2. pořízení investičního majetku takto:  

- písková laboratoř v pořizovací ceně cca 87 000,00 Kč včetně DPH, 

- zabezpečovací systém školy v pořizovací ceně cca 80 000,00 Kč včetně DPH 

 

 

3151/64RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením investičního majetku  

– MŠ Okružní______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, 
příspěvková organizace (IČO: 70958297) 
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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 78 000,00 Kč na pořízení zabezpečovacího systému 

MŠ pomocí biometrického snímání otisků prstů a na nákup profesionální myčky 

nádobí do školní jídelny MŠ  
 
2. pořízení investičního majetku takto: 

- biometrický zabezpečovací systém MŠ v pořizovací ceně cca 92 000,00 Kč  
včetně DPH, 

- profesionální myčka nádobí do školní jídelny MŠ v pořizovací ceně  
cca 46 000,00 Kč včetně DPH. 

 

 

3152/64RM/2017 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4“ - zahájení zjednodušeného 

podlimitního řízení na veřejnou zakázku na dodávky_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:     ne 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   19.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané datum zahájení plnění: červenec 2017 (podpis smlouvy) 

termín dodání vozidla:   dle návrhu dodavatele, maximálně  

však nejpozději do 90 kalendářních 

dnů ode dne podpisu smlouvy 

  

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

                                                              

10. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek (dále jen „zákon“) 
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11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

živnostenského zákona“ a „Opravy silničních vozidel“   

 

12.  podmínky zadávacího řízení:  

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77  

odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 

dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel  

pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

 

13.  požadavky na plnění veřejné zakázky ve znění dle přílohy č. 1  

 

14. složení komise dle bodu 14. důvodové zprávy  

 

15. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 15. důvodové  

zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 odst. 3 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 

3153/64RM/2017 - Projednání petice___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

petici za vyhlášení místního referenda o umisťování imigrantů v katastru 

statutárního města Havířova doručenou dne 24.4.2017 (Příloha č. 1) 

 

s c h v a l u j e 
 

text odpovědi na petici podanou dne 24.4. 2017 ve znění dle  Přílohy č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 64. schůze Rady města Havířova 
konané dne 03.05.2017 

40 

3154/64RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku  

– ZŠ a MŠ Frýdecká_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole a Mateřské škole  

Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČO: 48805289)  

 

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 30 000 Kč na pořízení pískoviště do školní zahrady 

 

2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 29 586,90 Kč včetně DPH: 

   - dřevěné pískoviště kotvené dřevem do země 

 

 

3155/64RM/2017 - Poskytnutí propagačních předmětů____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí propagačních předmětů postiženým a opuštěným dětem z dětských 

domovů a stacionářů na akci IX. Setkání opuštěných a postižených dětí 

z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje, v celkové hodnotě  

max. 20 000,- Kč 

 

u k l á d á 

 

odboru kancelář primátora zajistit propagační předměty pro akci IX. Setkání 

opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého 

kraje   

                                                                                                 Z: vedoucí OKP 

                                                                                                 T: 31. 7. 2017 

 

 

3156/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  

hromady - Schválení pořadu 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.“ nebo „společnost“) 
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v o l í  

 

Předsedu valné hromady:  Mgr. Jana Feberová 

Skrutátora:    Bc. Josef Bělica 

Zapisovatele:    Lucie Wilčková 

2. ověřovatele zápisu:   Ing. Karel Šlachta 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání valné hromady ZÁMEK Havířov, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou  

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 

3. Vyjádření dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

- o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2016 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2016 

- o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 

5. Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2016 

6. Odvolání a volba jednatele společnosti 

7. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatelky společnosti, vč. výše její  

měsíční odměny 

8. Různé   

 

  

3157/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 

majetku za rok 2016_________________________________________________ 

 

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 Město, 

K Zámečku 243/2, 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.“ nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016  

ve znění dle příloh č.1 až 3  
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3158/64RM/2017 - 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 2016_________________________________________ 

 

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 Město, 

K Zámečku 243/2, 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.“ nebo „společnost“) 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 ve znění  

dle přílohy č. 1 

 

 

3159/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Vyjádření 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 Město, 

K Zámečku 243/2, 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.“ nebo „společnost“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyjádření dozorčí rady společnosti: 

1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

2. o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2016 

3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobu ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2016 

4. o výsledcích kontrolní činnosti 

ve znění dle přílohy č. 1 
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3160/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016____ 

 

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 Město, 

K Zámečku 243/2, 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.“ nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

řádnou účetní závěrku za rok 2016 ve znění dle příloh č.1 - 4    

 

 

3161/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2016 

 

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 Město, 

K Zámečku 243/2, 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.“ nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

úhradu ztráty společnosti za rok 2016 ve znění dle přílohy č. 1  

 

 

3162/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, 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 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.“ nebo „společnost“) 

 

o d v o l á v á   

 

ke dni 4.5.2017 z funkce jednatele společnosti 

pana Davida Ondráčka, ………………… 

  bytem …………………………………………… 
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v o l í  

 

ke dni 4.5.2017 do funkce jednatelky společnosti  

Mgr. Ivu Georgiu, ………………… 

  bytem …………………………………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 4.5.2017 
 

2. provést změnu zápisu o obsazení funkce jednatelky společnosti v obchodním  

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 

 

Z: jednatelka 

společnosti 

          T: 06/2017 

 

3. odvolanému jednateli předat kompletní účetní a jinou dokumentaci vztahující  

se k řízení společnosti nově zvolené jednatelce společnosti 

         

Z: odvolaný jednatel  

společnosti    

T: 31.5.2017 

 

 

3163/64RM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce jednatelky společnosti 

vč. výše její 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.“ nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e   

 

smlouvu o výkonu funkce jednatelky společnosti vč. měsíční odměny  

ve výši 30 000 Kč za výkon funkce jednatelky společnosti od 4.5.2017 dle Přílohy 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce do sídla společnosti  

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 4.5.2017 
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2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce jednatelky společnosti 

 

          Z: jednatelka  

společnosti 

          T: 31.5.2017 

 

 

3164/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení pořadu 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“) 

 

v o l í  

 

Předsedu valné hromady:  Mgr. Jana Feberová  

Skrutátora:    Bc. Josef Bělica 

Zapisovatele:    Lucie Wilčková 

2. ověřovatele zápisu:   Ing. Karel Šlachta 

 

s c h v a l u j e  

 

pořad jednání valné hromady MRA, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou  

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 

3. Vyjádření dozorčí rady společnosti                  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2016 

-  o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016  

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2016, vč. stanovení výše,  

termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  

7. Různé  
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3165/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti  

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016___________________________ 

 

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“) 

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Městská realitní 

agentura s.r.o.za rok 2016 ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

3166/64RM/2017 - 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 2016_________________________________________ 

 

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“) 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 ve znění  

dle přílohy č. 1 

 

 

3167/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady 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“) 
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b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Vyjádření dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a  osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2016  

- o výsledcích kontrolní činnosti  

ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

3168/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření  

účetní závěrky za rok 2016___________________________________________ 

 

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“) 

 

s c h v a l u j e  

 

Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016  ve znění  

dle přílohy č. 1 

 

 

3169/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti  

za rok 2016________________________________________________________ 

 

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“) 

 

s c h v a l u j e  

 

řádnou účetní závěrku za rok 2016 ve znění dle příloh č. 1- 4 
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3170/64RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2016  

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku______________  
 

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“) 

 

s c h v a l u j e  

 

rozdělení zisku společnosti za rok 2016 vč. stanovení výše, termínu a způsobu 

výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v.r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/39 054/2017 

  

VYŘIZUJE:   Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 30.05.2017 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 65. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.05.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.05.2017  

 

3171/65RM/2017 - Zvolení ověřovatelky zápisu 65. schůze RMH, konané dne 24.05.2017 

 

3172/65RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 64. schůze RMH, konané dne 03.05.2017  
 

3173/65RM/2017 - Schválení pořadu 65. schůze RMH, konané dne 24.05.2017 

 

3174/65RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 65. RMH 

 

3175/65RM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově II/2017  

 

3176/65RM/2017 - Dodatek mandátní smlouvy – změna přílohy č. 5 – Ceník prací vykonávaných  

zaměstnanci mandatáře dle přílohy č. 3 odst. 3 písm. e) mandátní smlouvy 

 

3177/65RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3178/65RM/2017 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  

 

3179/65RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3180/65RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tomáš Izaiáš       

 

3181/65RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů 

 

3182/65RM/2017 - Přidělení jiných obecních bytů 

 

3183/65RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Ilona Badínská  

a Jan Badínský 
 

3184/65RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a souhlas se vznikem  

společného nájmu bytu – Jarmila Kerlová a Kateřina Kerlová   

 

3185/65RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      

 

3186/65RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům  

 

3187/65RM/2017 - Přidělení 2 konkrétních bytů v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  

 

3188/65RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562, k.ú. Havířov - město 

 

3189/65RM/2017 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 1452/17,  

1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark 

 

3190/65RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice  

 

3191/65RM/2017 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144  

k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice        
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3192/65RM/2017 - Prodej pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o. 

 

3193/65RM/2017 - Prodej pozemků  a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o. 

 

3194/65RM/2017 - Výkup pozemku parc. č. 2645/69, k.ú. Prostřední Suchá 

 

3195/65RM/2017 - Nabídka na odkoupení nemovitosti          

 

3196/65RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2008/2, k.ú. Šumbark 

 

3197/65RM/2017 - Záměr pronájmu pozemků parc.č. 249, 250, k.ú. Prostřední Suchá 

 

3198/65RM/2017 - Záměr  výpůjčky části pozemku parc.č. 2024, k.ú. Havířov - město 

 

3199/65RM/2017 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 109/1, k.ú. Bludovice 

 

3200/65RM/2017 - Pronájem části pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město 

 

3201/65RM/2017 - Pronájem částí pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město 

 

3202/65RM/2017 - Pronájem části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, za účelem  

parkovacího stání pro vozidlo taxi 

 

3203/65RM/2017 - Výpůjčka části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1,  

k.ú. Havířov- město  

 

3204/65RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3205/65RM/2017 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s. 

 

3206/65RM/2017 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí  

 

3207/65RM/2017 - Ukončení nájmů a záměry pronájmů částí nemovitých věcí  

 

3208/65RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí  

 

3209/65RM/2017 - Výsledek veřejné soutěže 

 

3210/65RM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím    

 

3211/65RM/2017 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím   

 

3212/65RM/2017 - Využití majetku - věci nalezené    

 

3213/65RM/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

 

3214/65RM/2017 - Předložení žádostí o dotaci v  rámci  výzvy č. 70 z Operačního programu  

Životního prostředí – prioritní osy 5, SC 5.1 „Snížení energetické náročnosti 

veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ – MŠ Mládí a 

MŠ Přímá 
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3215/65RM/2017 - Předložení žádostí o dotaci v  rámci  výzvy č. 70 z Operačního programu  

Životního prostředí – prioritní osy 5, SC 5.1 „Snížení energetické  

náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ – 

MŠ Petřvaldská 

 

3216/65RM/2017 - Stavba č. 10024 Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část - zahájení  

zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 

 

3217/65RM/2017 - Stavba č. 17030 „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

 
3218/65RM/2017 - Stavba č. 17031 „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
           
3219/65RM/2017 - „VZ/336/OSRM/16 - „Multifunkční hřiště Havířov - Životice“ (číslo stavby  

15021) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 912/OSRM/2016 
 

3220/65RM/2017 - „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“ (číslo stavby 16036)  
– uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 808/OSRM/2016 
 

3221/65RM/2017 - Souhlas zřizovatele k výpůjčce částí nemovitých věcí příspěvkovou organizací 
ZŠ M. Kudeříkové  
 

3222/65RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků  
z rezervního fondu do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního  
majetku – ZŠ Mládežnická 
 

3223/65RM/2017 - Smlouva o dodávce tepelné energie do objektu na ul. Mánesova,  
Havířov-Město, po doplnění tepelného zařízení v rámci rekonstrukce objektu 
na Domov se zvláštním režimem 
 

3224/65RM/2017 - „Multifunkční hřiště Havířov – Životice, sanace základové pláně“  
(číslo stavby 15021) – přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
 

3225/65RM/2017 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní 
místo ředitele MŠ Resslova 
 

3226/65RM/2017 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity  
 
3227/65RM/2017 - Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2015/2016 
 
3228/65RM/2017 - VZ/102/OŠK/17 – „Výměna elektroinstalace“ – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky 
 

3229/65RM/2017 - VZ/103/OŠK/17 – „Výměna oken“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější  
nabídky 

 
3230/65RM/2017 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  

pro školní rok 2017/2018  
 

3231/65RM/2017 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou  
organizací ZŠ F. Hrubína 
 

3232/65RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
3233/65RM/2017 - Hromadné očkování psů proti vzteklině  
 
3234/65RM/2017 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2016-2017 
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3235/65RM/2017 - Ukončení smluv o zajištění provozu a údržby fontán  
 
3236/65RM/2017 - Uzavření smlouvy o dílo na “Komplexní údržbu veřejné zeleně v okrscích  

č. 3 a č. 4“ mezi statutárním městem Havířov a TSH a.s.  
 

3237/65RM/2017 - Návrh na prodloužení platnosti smlouvy k zajištění městské hromadné 
dopravy v Havířově do r. 2023 
 

3238/65RM/2017 - Smlouva o způsobu užívání a podílu údržby v lesích zvláštního určení 
 
3239/65RM/2017 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu  

ochránců přírody Nový Jičín   
                
3240/65RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – Centrum drogové pomoci 
 
3241/65RM/2017 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním  

střediskem Havířov 
                                                                                                              
3242/65RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku Městského  

kulturního střediska Havířov 
 

3243/65RM/2017 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  
ve dnech 8. – 9. 9. 2017 
 

3244/65RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov   
 

3245/65RM/2017 - Poskytnutí informací o čerpání spotřebního materiálu 
 
3246/65RM/2017 - Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině  
 
3247/65RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní  

místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání 
 
3248/65RM/2017 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady 9.6.2017 
 
3249/65RM/2017 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání  

řádné valné hromady 25.5.2017 
 

3250/65RM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 2.6.2017 
 
3251/65RM/2017 - Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města Havířova na hornické  

kůži ve formě perokresby 
 

3252/65RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai, Litva 
 
3253/65RM/2017 - Schválení pracovní cesty na 21. Setkání hornických měst a obcí  
 
3254/65RM/2017 - Umístění pokladničky ve vestibulu budovy Radnice 
 
3255/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady -  volba orgánů a schválení pořadu jednání valné hromady 
 

3256/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  
a stavu jejího majetku za rok 2016 
 

3257/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady - řádná účetní závěrka za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku 
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3258/65RM/2017 - 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 2016 
 

3259/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady -  vyjádření dozorčí rady společnosti  

 
3260/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady -  zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky 
za rok 2016 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky  
 

3261/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady -  schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 
 

3262/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady -  rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016, stanovení výše  
a způsobu vyplácení dividend a tantiém 
 

3263/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady – Volba orgánů a schválení pořadu jednání valné 
hromady  
 

3264/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 
 

3265/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016  
a návrh na rozdělení zisku 
 

3266/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou za rok 2016 
 

3267/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 
 

3268/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům 
účetní jednotky 
 

3269/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky společnosti  
za rok 2016  
  

3270/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 

2016 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 65. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.05.2017 

7 

U S N E S E N Í 
z 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.05.2017 - I. část 

 

3171/65RM/2017 - Zvolení ověřovatelky zápisu 65. schůze RMH, konané dne 24.05.2017_______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 65. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 24.05.2017 

paní Ivetu Iveta KOČÍ PALKOVSKOU 

 

 

3172/65RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 64. schůze RMH, konané dne 03.05.2017_________  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 64. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 3. května 2017  

 

 

3173/65RM/2017 - Schválení pořadu 65. schůze RMH, konané dne 24.05.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.05.2017  

dle přílohy 

 

 

3174/65RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 65. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2692/56RM/2016 Pronájem části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město 

2910/59RM/2017 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

5391/80RM/2014 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce 

silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ 

2652/54RM/2016 Souhlas zřizovatele s pořízení dlouhodobého majetku a 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2826/58RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba 

členů představenstva  

2828/58RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba 

členů dozorčí rady 

2868/59RM/2017 Pronájem části nemovité věci v Radnici 

2880/59RM/2017 Předložení žádosti o dotaci v  rámci  výzvy č. 37  

z Integrovaného regionálního operačního programu – 

Energetické úspory v bytových domech II, SC 2.5 „Snížení 

energetické náročnosti v sektoru bydlení“ 

2915/59RM/2017 Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady 

2916/59RM/2017 Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné 

hromady  

2945/60RM/2017 Zřízení pozemkových služebností  

2946/60RM/2017 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti  

GasNet, s.r.o. 

2953/60RM/2017 Požadavek p. Giercuszkiewiczové 

2957/60RM/2017 Kampaň „Česko svítí modře“ 

2983/61RM/2017 Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město   

2999/61RM/2017 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Veolia 

Energie ČR, a.s. 

3004/61RM/2017 Pronájem části nemovité věci – spol. Vodafone Czech 

Republic a.s. 

3040/61RM/2017 Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem 

seniorů Havířov, příspěvková organizace 

3060/62RM/2017 Zřízení pozemkové služebnosti pro umístění lávky na 

pozemku parc. č. 2827/18, k.ú. Bludovice                           

3068/62RM/2017 „OŘ/30/OSRM/2016 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – 

Šumbarku, vč. smuteční síně“ (číslo stavby 11020) – uzavření 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 

3071/62RM/2017 Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 2/2017, 

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního 

motorového vozidla za sjednanou cenu 

3088/62RM/2017 Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

3089/62RM/2017 Přijetí dotace na rok 2017 z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje 
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3092/62RM/2017 Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou 

organizaci Sociální služby města Havířova určené 

k financování sociálních služeb v roce 2017  

a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

3118/64RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

3133/64RM/2017 „Oprava opěrné zdi na ul. Na Bartošůvce“ – uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 809/OSRM/2016 

3139/64RM/2017 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele MŠ Resslova 

3144/64RM/2017 Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému 

projednání návrhu Územního plánu Šenov 

 

   

3175/65RM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově II/2017___________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

vzít na vědomí informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  

za období leden - duben 2017 dle důvodové zprávy 

schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ a v souladu s rozpočtem  

pro komisi BESIP:  

1. Městské policii Havířov 

ve výši 85 000,- Kč 

na zakoupení bezpečnostního zařízení WatchGuard Firebox T50 s 3 letou licencí 

Basic Security Suite (WW) 

2. odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova 

ve výši 75 000,- Kč na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 

s přídavným topením pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a 

Havířov Životice 

3. zvýšením příspěvku na provoz  

    Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

    o částku 20 610,- Kč  

    na nákup vybavení dětského dopravního hřiště  

4. zvýšením příspěvku na provoz:  

    Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  

    o částku 33 240 Kč na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb  

    a chráničů  

uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku  

na provoz výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany 

osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav 

rozpočtu IV. na rok 2017 
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3176/65RM/2017 - Dodatek mandátní smlouvy – změna přílohy č. 5 – Ceník prací vykonávaných  

zaměstnanci mandatáře dle přílohy č. 3 odst. 3 písm. e) mandátní smlouvy___ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

Dodatek mandátní smlouvy ze dne 3.9.2007 uzavřené mezi Statutárním městem 

Havířov a Městská realitní agentura, s.r.o., příloha č. 5 – Ceník prací, s platností  

od 1.6.2017 

 

a 

 

u k l á d á  

 

vypracovat příslušný dodatek mandátní smlouvy. 

 

                                                                                    Z: vedoucí OPS 

 

 

3177/65RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 33 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. …………….., 3. ………………….  

2.   Byt č. 28 o velikosti 1+1 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………., 2. …………. …, 3. …………….  

3.   Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Dvořákova 83/15, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. …………………. ,   

4.   Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1187/12, Havířov - Město,  

  pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….        

5.   Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 515/10, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………, 3. ………………, 

6.   Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 972/28, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………. 

7.   Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Lidická 1176/52a, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………………, 3. ………………. 

8.   Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1112/4, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………. 

9.   Byt č. 69 o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….       

10. Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici V. K. Klicpery 289/3, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………. 
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11. Byt č. 29 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………… 

12. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Lidická 1177/52b, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

13. Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 427/23, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

14. Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 385/20, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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. 6. 2017 

 

 

3178/65RM/2017 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv o jeden rok nájemcům bytů dle Přílohy č. 1   

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám s nájemci bytů dle Přílohy č. 1  

   Z: ředitel MRA, s.r.o. 

   T: 1. 6. 2017 

   T: 1. 7. 2017  

   

           

3179/65RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností 

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného 

usnesení rady města s účinností od 1. 5. 2017 a 15. 5. 2017 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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3180/65RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tomáš Izaiáš______________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí p. Tomáši Izaiáši,  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, č. 2 a č.3   

 

     

3181/65RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 0+1  se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě p. Robertu Kotrysovi,  

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, č. 2 a č.3    

 

     

3182/65RM/2017 - Přidělení jiných obecních bytů________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení jiného obecního bytu dle návrhu MRA, s.r.o., tzn. bytu č. 8 o vel. 1+3 

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v domě na ul. Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbarku Armádě 

spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 

Praha- Stodůlky  pod podmínkou, že: 
- byt bude využíván v režimu azylového domu, tzn. ve 2. stupni poskytované 
sociální služby azylového domu 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou organizací uzavřena v souladu se 
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 
Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č.1, č.2 a č.3  s výjimkou 
povinnosti úhrady  jistoty  

      
2. přidělení jiného jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období od   
1. poschodí výše  v domě s výtahem nebo max. do  1 patra v domě bez výtahu 
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Janě Voznicové, t.b. …………………..  pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena  v souladu se  
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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  

      

     
3183/65RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Ilona Badínská  

a Jan Badínský_____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 

 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 1 o vel. 1+3  se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v domě na ul. Mánesova 979/30 v Havířově-Městě manž.  Iloně Badínské  
a Janu Badínskému,  t.b. ………………………….. 
 

s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 
nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného v přízemí 
v domě bez výtahu v kterékoliv lokalitě města  manž.  Iloně Badínské  
a Janu Badínskému,  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, č.2 a č.3  

 

     
3184/65RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a souhlas se vznikem  

společného nájmu bytu – Jarmila Kerlová a Kateřina Kerlová_____________   
 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. ……………………….. s p. Jarmilou Kerlovou, t.b. 
……………………..  pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  
řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- 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         

 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. Kateřiny Kerlové, trvale bytem ……………………..  k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě na ul. …………………….., jehož 
nájemkyní je  její matka p. Jarmila Kerlová pod podmínkou, že před uzavřením 
Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě předloží  
p. Kateřina Kerlová doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

    

   

 



 
USNESENÍ  

z 65. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.05.2017 

14 

3185/65RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________      
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení Mgr. Kateřiny Krhutové, trvale bytem …………………….. 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na ul. …………………., 
jehož nájemcem je Mgr. Roman Pořízka  

 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. Jiřího Heřmana, trvale bytem …………………….. 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 32, vel. 1+3 v domě na ul. ……………….., 
jehož nájemkyní je p. Martina Hýlová  

 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Yvony Nedorostové, trvale bytem …………………….. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+2 v domě na ul. …………………….., jehož 
nájemci jsou Lada Nawratová a Michal Nawrat  

 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Tomáše Mangela, trvale bytem …………………….. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na ul. ……………………..,  
jehož nájemkyní je jeho matka p. Marie Mangelová  

 

   
3186/65RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům_____________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. ………………………… s p. Drahomírou Blendowskou, 
t.b. …………………….. pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  
řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- 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 nájemné bude 

hrazeno měsíčně a stanovená jistota uhrazena splátkami ve výši 500,- Kč/měsíc        

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 28 o vel. 0+1 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………….. ………s p. Markétou Parchanskou, 

t.b. …………………….. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  
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- 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 nájemné bude 

hrazeno měsíčně         

 

3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………….. ……s p. Janou Malirzovou,  

t.b. ………………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- 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          

 

   

3187/65RM/2017 - Přidělení 2 konkrétních bytů v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě_  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení obecních bytů č. 22 a č. 46 oba o vel. 1+kk v domě na  

ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě vyčleněných v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v domě 

na ul. Tesařská 321/81 v Havířově-Městě  

 

2. uzavření nájemní smlouvy   

-  k bytu č. 22  o vel. 1+kk v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  

od  01.6.2017 s p. …………………, státním příslušníkem Ruské federace,    

-  k bytu č. 46  o vel. 1+kk v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  

od  01.06.2017 s manžely ………………., státními příslušníky Mongolska 

 

3. přijetí finančních prostředků na úhradu nájemného a jistot od Ministerstva  

vnitra ČR  

 

    

 

3188/65RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562, k.ú. Havířov – město___________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562, zahrada, o výměře cca 20 m

2
,  

k.ú. Havířov - město, paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu Dametzovi,   
bytem …………………………., za účelem rozšíření zahrady 

 

   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 
USNESENÍ  

z 65. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.05.2017 

16 

3189/65RM/2017 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 1452/17,  
1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark_________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 1452/13, zahrada o výměře 122 m

2
, parc.č. 

1452/14, zahrada o výměře 83 m
2 

parc.č. 1452/15, zahrada o výměře  
46 m

2
, parc.č. 1452/16, zahrada o výměře 46 m

2
, parc.č. 1452/17, zahrada  

o výměře 47 m
2
,  parc.č. 1452/18, zahrada o výměře 44 m2, parc.č. 1451/3, zahrada 

o výměře 81 m2, parc.č. 1452/11, ostatní plocha o výměře 124 m
2
,  

vše v k.ú. Šumbark, za účelem zahrady u rodinného domu 
 

 
3190/65RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice________________  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice, dle GP  
č. 4216-12/2017 označeného jako parc. č. 2513/2 o výměře 200 m

2
, užívaného jako 

přístup k nemovitosti parc. č. 2514/2, ve vlastnictví kupujících, manželů Josefa 
Kupky a Olgy Kupkové, bytem ……………………………….  

 

 
3191/65RM/2017 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144  

k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice___________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, budovy  
č. p. 144 na pozemku parc. č. 2538/1, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, 
Havířov-Životice, spol. KRIŽAN, s.r.o., IČO: 62363000, k provozování tiskárny 

 

           

3192/65RM/2017 - Prodej pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o.________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova   

schválit prodej části pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 4 200 m
2
, pozemku 

parc.č. 63/3  o výměře 388 m
2
, pozemku parc.č. 63/4 o výměře 97 m

2
, části 

pozemku parc.č. 63/5 o výměře  cca 700 m
2
, pozemku parc.č. 63/6 o výměře 491 

m
2
, pozemku parc.č. 63/7 o výměře 103 m

2
, pozemku parc.č. 63/9 o výměře 435 m

2
,  

část pozemku parc.č. 2738/14 o výměře cca 25 m
2
, v kat. území Dolní Suchá, 
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celková výměra  cca  6 439  m
2  

 s tím, že přesná výměra pozemků  bude stanovena 

až na základě geometrického zaměření společnosti nDive s.r.o., se sídlem Slezská 

950, Poruba, 735 14  Orlová, IČO: 24676179 (dále též „kupující“) za účelem 

výstavby a následného provozování výrobního závodu za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 440,- Kč/m
2
, tj. cca 2.833.160,- Kč + 2.980,- Kč za zpracování 

znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň. 

V souladu se schválenými Zásadami o hospodaření s majetkem města bude 

s žadatelem uzavřena kupní smlouva (dále též „KS“) za podmínek:  

a) Kupující se zavazuje, že pozemky budou užívány po dobu 12 let od zápisu 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pouze ke sjednanému účelu, 

ke kterému byly prodány, tj. k výstavbě a následnému provozování výrobního 

závodu.  

b) Kupující je povinen, v případě změny majetkových práv k prodaným 

pozemkům, převést všechny povinnosti, závazky a podmínky vyplývající  

z KS na nového nabyvatele majetkových práv.  

c) Kupující je povinen zahájit užívání a provozování výrobního závodu do 3 let  

ode dne zápisu vkladu vlastnického práva k prodávaným pozemkům do katastru 

nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky má město právo od KS 

odstoupit. 

d) Za porušení smluvních povinností, závazků a podmínek stanovených 

kupujícímu v KS, město uplatní vůči kupujícímu smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností, závazků  

a podmínek.  Kupující se zavazuje zaplatit městu smluvní pokutu do 30 dnů  

od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.  

e) Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost kupujícího splnit povinnosti, 

závazky a podmínky stanovené v KS.   

f) V případě odstoupení od KS je kupující povinen uvést pozemky do původního 

stavu, to je do stavu před uzavřením KS, a to do 3 měsíců od doručení oznámení 

o odstoupení od KS, nebude-li dohodnuto jinak.   

g) Kupující nemá nárok požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků.  

h) Odstoupení od smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům a nárokům  

pro město vyplývající z KS. 

ch) Kupující se zavazuje uhradit správní poplatek za návrh na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

i) Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá město  

po úplném zaplacení kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad. 

Nebudou-li uvedené částky uhrazeny, je město oprávněno od KS odstoupit.                         

 

 

3193/65RM/2017 - Prodej pozemků  a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o._____ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á  

 

projednání prodeje pozemků parc.č. 29  o výměře 819 m
2
,  parc.č. 30  o výměře 189 

m
2  

a  stavby čp.
.
34  na pozemku parc.č. 30, parc.č. 31 o výměře 191 m

2
  

a stavby čp. 35 na pozemku parc.č. 31, parc.č. 32 o výměře  260 m
2
, parc.č. 33  

o výměře 372 m
2
, parc.č. 63/18 o výměře 891 m

2
, parc.č. 63/11 o výměře 450 m

2
, 

parc.č. 63/10 o výměře 296 m
2
, části pozemku parc.č. 63/5 o výměře cca 440 m

2  

a  části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 110 m
2 

, v kat. území Dolní Suchá, 

celková výměra  cca 4 018 m
2   

společnosti Santarius s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 
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860/1a, Havířov-Město, IČO: 28611411, za účelem výstavby dílen na výrobu 

sportovních produktů a administrativní budovy   

 

 

3194/65RM/2017 - Výkup pozemku parc. č. 2645/69, k.ú. Prostřední Suchá___________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit v rámci stavby č. 6045 „Odkanalizování Havířova - městská část Životice“ 

výkup pozemku parc.č. 2645/69, ostatní plocha silnice o výměře 38 m
2
, k.ú. 

Prostřední Suchá, ve vlastnictví paní Milady Jeziorské, bytem …………………….., 

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 97,36 Kč/m
2
, celkem ve výši 3.700,-Kč 

 

 

3195/65RM/2017 - Nabídka na odkoupení nemovitosti____________________________________          

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit nabídku na odkoupení  budovy čp. 1211, jiné stavby,  stojící   

na pozemku parc.č. 89/4, o výměře 271 m
2
, k.ú. Šumbark, který je v majetku města 

Havířova, od dočasného vlastníka stavby - notářky Mgr. Petry Vlčkové,  

se sídlem Havířov-Město, Na Nábřeží 654/79, IČO: 75024900 

 

 

3196/65RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2008/2, k.ú. Šumbark__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr  pronájmu pozemku  parc. č. 2008/2, orná půda o výměře 13315 m
2
,  

k.ú. Šumbark, za účelem zemědělské výroby, pro společnost Tadeáš Koch - Farma 

Stonava, se sídlem Stonava 1064, IČO: 45236101 

 

   

3197/65RM/2017 - Záměr pronájmu pozemků parc.č. 249, 250, k.ú. Prostřední Suchá__________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu pozemků parc.č. 249, vodní plocha o výměře 1070 m
2
,  

parc.č. 250, trvalý trávní porost o výměře 2747 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá, paní Haně 

Sezemské, bytem …………………….., za účelem údržby travnaté a vodní plochy 
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3198/65RM/2017 - Záměr  výpůjčky části pozemku parc.č. 2024, k.ú. Havířov – město_________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

záměr  výpůjčky části pozemku parc.č. 2024, ostatní plocha o výměře cca 850 m
2
, 

k.ú. Havířov – město, za účelem hřiště a zahrady pro děti předškolního věku, pro 

spolek MÁMA centrum z.s., Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov – město,  

IČO: 03481051 

 

 

3199/65RM/2017 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 109/1, k.ú. Bludovice_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 109/1, k.ú. Bludovice o výměře cca 50 m
2
,   

panu Vladimíru Moráňovi, …………………….., IČO: 729 95 751, nájemci Pizzerie 

Max, za účelem rozšíření dětského hřiště u pizzerie včetně oplocení 

 

 

3200/65RM/2017 - Pronájem části pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

pronájem části pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město o výměře 5 m
2
,  

panu Pavlu Pertile ml., bytem …………………….., IČO: 74425714 k  již 

postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, tabákových výrobků  

a smíšeného zboží za podmínek: 

- na dobu neurčitou  od 1.7. 2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení  

věcného břemene:  8 m
2
 stánek x 1.000,- Kč/m

2
/rok = 8.000,- Kč/ročně bez DPH 

- 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. 1533,  

k.ú. Havířov-město č. 567/OSM/08 s panem Pavlem Pertile st.,  

bytem …………………..,  dohodou k 30.06.2017 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy a 

dohody o ukončení nájemní smlouvy                              

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T: 30.09.2017 
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3201/65RM/2017 - Pronájem částí pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město_________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části pozemku parc.č. 4058, o výměře  148 m
2
, k.ú.  Havířov – město, 

paní Zdeňce Brezové, bytem ………………………………., za účelem zahrady, 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 7. 2016,  

za nájemné ve výši 207 Kč/rok 

 

2. pronájem části pozemku parc.č. 4058, o výměře 187,6 m
2
,  

k.ú.  Havířov – město, paní Vlastě Kravčíkové, bytem ………………………….., 

za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností 

od 1. 7. 2016, za nájemné ve výši 263 Kč/rok 

a  

ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 4058, o výměře  187,6 m
2
,  

k.ú.  Havířov – město, s panem Jiřím Kaletou, ………………..…., dohodou  

ke dni 30. 6. 2017 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemních smluv a 

dohody o ukončení nájmu pozemku 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      Z: vedoucí OSRM   

                                                                                                                       T: 30. 9. 2017 

 

 

3202/65RM/2017 - Pronájem části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov-město, za účelem  

parkovacího stání pro vozidlo taxi_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem   části pozemku  parc. č. 281, k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m
2
, 

označeného č. 7 s podélným stáním, ul. Československé armády, pro společnost 

PROTEM TAXI s.r.o., Prostřední Suchá č. 3467, Havířov, IČO: 04869168,  

za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi, na dobu určitou od 1. 6. 2017  

do 28. 2. 2018, za nájemné ve výši 22.500 Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM                                                                                                                                                      

                                                                                                                T: 30. 9. 2017 
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3203/65RM/2017 - Výpůjčka části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1,  

k.ú. Havířov-město__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části  pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1,  

k.ú. Havířov – město za účelem rekonstrukce odvodnění silnice III/4746 před 

mostem ev.č. 4746 – 1, k zajištění stability chodníků na konci mostních křídel a 

zřízení nových opěrných zdí pod chodníky v rámci stavby„ Silnice III/4746 – 

odvodnění komunikace km 1,020 v obci Havířov “ o výměře cca 132 m
2
  

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 

 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce 

                                                                                                         Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                         T: 30.09.2017 
 

 
3204/65RM/2017 - Zřízení věcných  břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku 

města a to parc.č. 1465/1, 1520/1, 1523/1, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, 
umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy 
volného vedení  AES 4x16, EP – 12 – 8002696/VB2 Havířov, Na Kremplách, Jan 
Veselý, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 26,20 
m

2
 dle GP č. 1822 – 37/2017 ze dne 14.03.2017, na dobu neurčitou 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku 
města a to parc.č. 113/2, 113/4, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, 
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního 
vedení NN 0,4kV, EP – 12 – 8002234(1), Havířov, Kollárova,  
B4B INKASSO s.r.o.  za jednorázovou úhradu 16.320,- Kč + DPH,  
o výměře 81,60 m

2
 dle GP č. 4206 – 41/2017 ze dne 21.03.2017, na dobu 

neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem:  
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 
věcného břemene 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.12.2017 
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3205/65RM/2017 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s.__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 15/1, 21, 24/1, 35/1, 
51, 56/7, 56/8, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, 
udržování a opravování podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě v rámci stavby „11010 – 045334 LTE2M T KIHAC OK “   
za jednorázovou úhradu 25.104,- Kč + DPH, o výměře 125,52 m

2
 dle GP č. 4203  - 

540/2017 ze dne 07.03.2017, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti - 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 
00 Praha 3, IČO: 040 84 063 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.12.2017 
 

 
3206/65RM/2017 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,90 m

2
 v suterénu 

obytného domu ul. Mánesova 50, Havířov-Město, p. Marii Duškové, jako sklad 
pro vlastní potřebu 

 
2. záměr pronájem části nemovité věci – štítové stěny obytného domu  

na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, p. Oto Gajdošovi, IČO: 73052299,  
k umístění reklamního zařízení – banneru o rozměrech 5 x 5,5 m (27,50 m

2
) 

 

 
3207/65RM/2017 - Ukončení nájmů a záměry pronájmů částí nemovitých věcí________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 77,19 m
2 

v suterénu obytného domu ul. A. S. Puškina 2, 
Havířov-Město, nájemci p. Ivanu Zedníčkovi, IČO: 60034459,  
dohodou k 31. 5. 2017 

 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
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o celkové výměře 77,19 m
2 

v suterénu obytného domu ul. A. S. Puškina 2, 
Havířov-Město 

 
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 126,47 m
2 

v suterénu budovy zdravotního střediska ul. Generála Svobody 
24, Havířov-Šumbark, spolku Rodeza, z.s., IČO: 04365291,  
jako edukační a poradenské středisko 

 

 
3208/65RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 11,90 m

2
 v suterénu  

obytného domu ul. Komunardů 6, Havířov-Město, nájemci p. Martinu Fuskovi, 
dohodou k 31. 5. 2017 

 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 11,90 m

2
 v suterénu  

obytného domu ul. Komunardů 6, Havířov-Město, p. Marcele Fuskové,  

jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2017 

 

3. pronájem částí nemovitých věcí – prostorů sloužících k podnikání v obytných 

domech dle přílohy č. 1 nájemci Městské realitní agentuře, s.r.o.,  

IČO: 64084744, užívaných jako místnosti správců, domovnic a úklidu,  

o celkové výměře 716,02 m
2
, za podmínek:  

- nájemné 200,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- zvýšení nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ za uplynulý rok 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2017 

- splatnost nájemného 1x ročně k 31. 3. kalendářního roku 

- hrazení služeb přímo dodavatelům 

 

4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 37,61 m
2 

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/m
2
/rok bez DPH za provozní prostory o výměře 25,37 m

2 

- nájemné 213,- Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory o výměře 12,24 m

2 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2017 

 

5. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 42,56 m
2
 ve 3. poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-

Podlesí, nájemci p. Lubomíru Furikovi, IČO: 04980841,  

dohodou k 31. 5. 2017 

 

6. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 42,56 m
2
 (č. 4.23 + podíl na společných prostorách)  

ve 3. poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí 
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3209/65RM/2017 - Výsledek veřejné soutěže_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídky do veřejné soutěže p. č. 1/OSRM/2017 – na pronájem části nemovité věci – 

garáže o výměře 15 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Generála Svobody 19, 

Havířov-Šumbark, kterou podaly: 

1. p. Jana Bělicová 

2. p. Simona Mrázková 

 

s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáže o výměře 15 m

2 

v suterénu obytného domu ul. Generála Svobody 19, Havířov-Šumbark,  
s p. Simonou Mrázkovou, bytem ……………………………..,  
za podmínek: 
- nájemné 751,- Kč/m

2
/rok, vč. DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
- účel: garážování osobního vozidla 

 

   

3210/65RM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím_______________    
 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e     

 
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: 
1. technického zhodnocení majetku – stavba MŠ Sukova - zateplení fasády  

a výměna oken v celkové účetní ceně 2 021 855,35 Kč příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, Sukova 820/2a,  
736 01  Havířov-Město, IČO: 65890710, 

2. technického zhodnocení majetku – stavba Snižování spotřeby energie  
MŠ Přímá, Havířov-Podlesí v celkové účetní ceně 3 937 570,55 Kč příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková 
organizace, Přímá 1333/8, 736 01  Havířov-Podlesí, IČO: 70958246,  

3. technického zhodnocení majetku – stavba Rekonstrukce střechy pavilonu  
tělocvičny ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov-Šumbark v celkové účetní ceně 
2 491 263,24 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark  
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, Marie Pujmanové 1151/17,  
736 01  Havířov-Šumbark, IČO: 48805475,  

4. technického zhodnocení majetku – stavba ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce 
střechy nad tělocvičnami v celkové účetní ceně 4 669 163,00 Kč příspěvkové 
organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres 
Karviná, Gen. Svobody 284/16, 736 01  Havířov-Šumbark, IČO: 48805513,  
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5. technického zhodnocení majetku – stavba Oprava 2 sociálních uzlů  
v pavilonu A ZŠ 1. máje 956/10a, Havířov v celkové účetní ceně 371 559,00 Kč 
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, 
příspěvková organizace, 1. máje 956/10a, 736 01  Havířov-Město,  
IČO: 70958122, 

6. technického zhodnocení majetku – stavba Rekonstrukce výměníku teplé vody –  
bazén ZŠ F. Hrubína 1537/5, Havířov v celkové účetní ceně 364 494,81 Kč 
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres 
Karviná, Františka Hrubína 1537/5, 736 01  Havířov-Podlesí, IČO: 61988723, 

7. technického zhodnocení majetku – stavba Sociálně společenského zázemí  
v Městském fotbalovém areálu Prostřední Suchá v celkové účetní  
ceně 3 092 488,33 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754   

 

 

3211/65RM/2017 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím______________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit darování movitých věcí příspěvkovým organizacím:  

1. Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723, sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Františka Hrubína 1537/5, 

elektronický zabezpečovací systém, inv. číslo 000000070545 v účetní hodnotě 

52 104,00 Kč, 

2. Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754,  

sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, movitý majetek dle přílohy  

č. 1 v účetní hodnotě 580 407,96 Kč. 

 

 

3212/65RM/2017 - Využití majetku - věci nalezené_______________________________________    

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

nabytí nalezených movitých věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej použitelných věcí dle přílohy č. 1, nabytých jako věci nalezené, 

prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí 
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3213/65RM/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. poskytnutí dotace ve výši 331.944,00 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 

primátorku města Mgr. Janu Feberovou podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji“ 

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 30. 6. 2017 

 

 

3214/65RM/2017 - Předložení žádostí o dotaci v  rámci  výzvy č. 70 z Operačního programu  

Životního prostředí – prioritní osy 5, SC 5.1 „Snížení energetické náročnosti 

veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ – MŠ Mládí a 

MŠ Přímá________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

předložení žádostí o dotaci na projekty „Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí, 

Havířov“ a „Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá, Havířov“ v  rámci OPŽP, 

výzva č. 70, prioritní osa 5, SC 5.1 „Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem žádostí o dotaci  

a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádostí 
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u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí dotace v souladu se závaznými dokumenty 

Ministerstva životního prostředí ČR k předložení žádostí o dotaci v rámci OPŽP, 

výzva č. 70, prioritní osa 5, SC 5.1 „Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ 

 

Z: vedoucí OSRM  

T: 29.9.2017 

 

 

3215/65RM/2017 - Předložení žádostí o dotaci v  rámci  výzvy č. 70 z Operačního programu  

Životního prostředí – prioritní osy 5, SC 5.1 „Snížení energetické  

náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ – 

MŠ Petřvaldská____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

předložení žádostí o dotaci na projekty „Snižování spotřeby energie  

MŠ Petřvaldská, Havířov“ a „Nucené větrání s rekuperací na MŠ Petřvaldská, 

Havířov“, v  rámci OPŽP, výzva č. 70, prioritní osa 5, SC 5.1 „Snížení energetické 

náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem žádostí o dotaci  

a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádostí 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí dotace v souladu se závaznými dokumenty 

Ministerstva životního prostředí ČR k předložení žádostí o dotaci v rámci OPŽP, 

výzva č. 70, prioritní osa 5, SC 5.1 „Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ 

 

Z: vedoucí OSRM  

T: 29.9.2017 

 

  

3216/65RM/2017 - Stavba č. 10024 Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část - zahájení  

zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce   

   „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“ (stavba č. 10024) 

 

 



 
USNESENÍ  

z 65. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.05.2017 

28 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   190.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   září 2017  

termín ukončení:  nejpozději do 120 kalendářních dnů 

ode dne podpisu smlouvy  

  

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona dodavatele  

 

11. profesní způsobilost:  

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

b) doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“, 

c) doklad o odborné způsobilosti, a to osvědčení o autorizaci nebo osvědčení  

o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru: 

- pozemní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího,  

z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění 

stavby, 

- technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo technika 

prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika a specializace 

zdravotní technika pro osobu nebo osoby, které budou vykonávat odborné 

vedení provádění části stavby ústřední vytápění, měření a regulace, 

vzduchotechnika, bazénová technologie a zdravotechnika. Touto osobou 

nebo osobami může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. 

 

12. technickou kvalifikaci:  

a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 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. 

2 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo 
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výstavba nerezového bazénu včetně bazénové technologie a sociálního 

zázemí (šatny, toalety, sprchy) v minimální hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH.  

b) seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

- stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

- osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby 

ústřední vytápění, měření a regulace a vzduchotechnika, pokud se nebude 

jednat o stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího,  

- osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby 

bazénová technologie a  zdravotechnika, pokud se nebude jednat  

o stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.  

c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to autorizaci v oboru: 

- pozemní stavby, pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž  

vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

- technika prostředí staveb, specializace technická zařízení pro osobu,  

která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby ústřední 

vytápění, měření a regulace, vzduchotechnika, bazénová technologie  

a zdravotechnika, pokud se nebude jednat o stavbyvedoucího nebo zástupce 

stavbyvedoucího nebo 

- technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika  

pro osobu, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby 

ústřední vytápění, měření a regulace a vzduchotechnika, pokud se nebude 

jednat o stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, a  

- technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika pro osobu,  

která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby bazénová 

technologie a zdravotechnika, pokud se nebude jednat o stavbyvedoucího 

nebo zástupce stavbyvedoucího.  
 

13.  podmínky zadávacího řízení:      

- požadavek na předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1  

písm. b) zákona v nabídce, 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona: 

a) základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona doklady  

dle ust. § 75 zákona poddodavatelů dodavatele, 

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje, 

c) 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, 

d) předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným  

plněním v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí  

50.000 Kč, 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,  

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES. 
 

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 
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15. složení komise dle bodu 15. důvodové zprávy  

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu  

16. důvodové zprávy, až po zrušení předchozího zadávací řízení  

ZPŘ/69/OSRM/17 – „Modernizace městské sportovní haly Havířov – II. etapa, 

2. část“ 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 odst. 3 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení 

 

 

3217/65RM/2017 - Stavba č. 17030 „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

práce „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“ (stavba č. 17030) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:      ano (měsíční) 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace:   ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:     ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:                      druhá polovina července 2017 

termín ukončení:    nejpozději do 60  

   kalendářních dnů  

   ode dne předání staveniště 

 

6. hodnotící kritérium:                                      nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost: 

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek – čestné prohlášení ne starší 3 měsíce před dnem podání nabídky 
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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, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění  

či licenci  

- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující  

osoby (dále jen „autorizace“) v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího  

i zástupce stavbyvedoucího 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. rekonstrukce ploché  

střechy v minimální hodnotě 1.000.000,00 Kč bez DPH/1 střecha, provedených 

za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně minimálně 2 

osvědčení (referenční list) objednatelů o provedení stavebních prací uvedených 

v seznamu,  

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího i zástupce  

stavbyvedoucího, a to: 

a) autorizaci v oboru pozemní stavby. 

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních zakázek,  

přičemž předmětem každé zakázky musela být rekonstrukce ploché střechy 

 

11. další podmínky: 

- záruka za jakost celého díla min. 60 měsíců 

- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu  

s pojistným plněním v minimální výši 3.500.000,00 Kč a s maximální 

spoluúčastí 50.000,00 Kč před podpisem smlouvy  

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- 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 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou 

 

13. složení hodnoticí komise dle bodu 13. důvodové zprávy  

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodu 14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů souvisejících se 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce střechy KD 

Petra Bezruče“ (stavba č. 17031) 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“  

(stavba č. 17030)  

                         Z: vedoucí OSRM 

                         T: 6/2017 

 

 

3218/65RM/2017 - Stavba č. 17031 „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_____________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce stavba č. 17031 „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):   ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:   ne 

 

3. dílčí plnění:      ano (měsíční) 

 poskytnutí zálohy:     ne 

čerpání dotace:     ne 

přenesená daňová povinnost:    ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   druhá polovina července 2017 

termín ukončení:     nejpozději do 60 kalendářních dnů  

       ode dne předání staveniště 

 

6. hodnotící kritérium:     nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost: 

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek – čestné prohlášení ne starší 3 měsíce před 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, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci  

- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující  

osoby (dále jen „autorizace“) v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího 

i zástupce stavbyvedoucího 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
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zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. rekonstrukce ploché  

střechy v minimální hodnotě 1.500.000,00 Kč bez DPH/1 střecha, provedených 

za posledních 5 let přede dnem podání nabídky, včetně minimálně 2 osvědčení 

(referenční list) objednatelů o řádném provedení a dokončení stavebních prací 

uvedených v seznamu,  

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího i zástupce  

stavbyvedoucího, a to: 

a) autorizaci v oboru pozemní stavby. 

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních zakázek,  

přičemž předmětem každé zakázky musela být rekonstrukce ploché střechy. 

 

11. další podmínky: 

- záruka za jakost celého díla min. 60 měsíců 

- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu  

s pojistným plněním v minimální výši 4.500.000,00 Kč a s maximální 

spoluúčastí 50.000,00 Kč před podpisem smlouvy  

- složení peněžité kauce v hodnotě 70.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- 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 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou 

 

13. složení hodnoticí komise dle bodu 13. důvodové zprávy  

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodu 14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů souvisejících se 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu stavba č. 17031 

„Rekonstrukce střechy SD RENETA“. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu stavba č. 17031 „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ 

 

                         Z: vedoucí OSRM 

                         T: 6/2017 
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3219/65RM/2017 - „VZ/336/OSRM/16 - „Multifunkční hřiště Havířov - Životice“ (číslo stavby  

15021) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 912/OSRM/2016________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 912/OSRM/2016 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této  SoD stavební práce za cenu -483.190,20 Kč bez DPH  

(-584.660,14 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

  

2. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 912/OSRM/2016 související  

s bodem 1 tohoto usnesení  

 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 912/OSRM/2016 na provedení  

stavby „Multifunkční hřiště Havířov – Životice“ v rozsahu bodu 1 až 2 tohoto 

usnesení se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, 

IČO: 45274924 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

dílo č. 912/OSRM/2016 ze dne 4.1.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 912/OSRM/2016  

ze dne 4.1.2017       

Z: vedoucí OSRM                          

T: 06/2017 

 

 

3220/65RM/2017 - „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“ (číslo stavby 16036)  

– uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 808/OSRM/2016______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 808/OSRM/2016 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 94.725,- Kč bez DPH 

(114.617,25 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 808/OSRM/2016 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -3.270,- Kč bez DPH (-3.956,70 Kč 

včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 808/OSRM/2016 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 808/OSRM/2016, 

a to prodloužení o 172 kalendářních dnů 
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5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 808/OSRM/2016 na provedení  
stavby „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“ v rozsahu bodu 
1 až 4 tohoto usnesení se společností BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., IČO: 
25855247 

 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. 808/OSRM/2016 ze dne 19.10.2016 
 

u k l á d á 

 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 808/OSRM/2016  
ze dne 19.10.2016                

Z: vedoucí OSRM                

T: 06/2017 

 

 
3221/65RM/2017 - Souhlas zřizovatele k výpůjčce částí nemovitých věcí příspěvkovou organizací 

ZŠ M. Kudeříkové__________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 

b e r e  n a  v ě d o m í 
 
připravovanou opravu a údržbu části nemovité věci na Základní škole Havířov-
Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, v předpokládané 
hodnotě cca 265 000 Kč, kterou bude, v případě schválení výpůjčky této části 
nemovité věci zapsanému spolku NAŠE MONTESSA, z.s., realizovat odbor 
školství a kultury z rozpočtu OJ 3 
 

s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace, IČO: 62331248 výpůjčku částí nemovitých věcí zapsanému spolku 
NAŠE MONTESSA, z.s., se sídlem Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 883/46, 
735 64, IČO: 05435404, za podmínek: 
předmět výpůjčky: 2 učebny, kabinet a travnatá plocha na parcele č. 2076/3,  
k. ú. Havířov - město – viz přílohy č. 1 a 2 účel výpůjčky: poskytnutí prostor k 
výuce dětí soukromé MONTESSORI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSMĚV 
výměra prostor:  
- učebna 60 m² 
- učebna 60 m² 
- kabinet 13 m² 
- travnatá plocha 1063 m² 
- doba, na kterou se výpůjčka sjednává: od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou,   

s dvouměsíční výpovědní lhůtou 
- úhrada prokazatelných nákladů spojených s užíváním 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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3222/65RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního  

majetku – ZŠ Mládežnická___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 

11/15645 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958114)  

 

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 81 000 Kč na nákup plynového kotle do školní kuchyně. 

 

2. vyřazení investičního majetku: 

- plynový kotel ALBA 150 litrů, invent. č. DHM30, v pořizovací ceně  

121 240,35 Kč včetně DPH 

 

3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 190 000 Kč včetně DPH: 

- plynový kotel 150 litrů do školní kuchyně  

 

 

3223/65RM/2017 - Smlouva o dodávce tepelné energie do objektu na ul. Mánesova,  

Havířov-Město, po doplnění tepelného zařízení v rámci rekonstrukce objektu 

na Domov se zvláštním režimem_______________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

informaci Havířovské teplárenské společnosti, a.s. o doplnění výměníkové soustavy 

o samostatný okruh pro ústřední přípravu teplé vody v objektu  

na ul. Mánesova, Havířov-Město, který projde rozsáhlou rekonstrukcí  

na Domov se zvláštním režimem  

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o ochraně vložených investic společností Havířovská teplárenská 

společnost, a.s. (HTS, a.s.) uzavřenou mezi městem Havířovem  

a společností HTS, a.s., za podmínek: 

- v rámci rekonstrukce objektu bývalé ZŠ Mánesova, Havířov-Město na Domov  

se zvláštním režimem provede spol. HTS, a.s. doplnění stávající výměníkové 

soustavy o samostatný okruh pro ústřední přípravu teplé vody o celkových 

nákladech cca 300 tis. až 500 tis. Kč 

- město Havířov zachová dodávku tepelné energie společností HTS, a.s. do objektu   

Domova se zvláštním režimem na ul. Mánesova, Havířov-Město po dobu 

minimálně 10 let s možností dalšího prodloužení  
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u k l á d á 

 

řediteli HTS, a.s. ve spolupráci s odborem právních služeb MMH připravit smlouvu 

k podpisu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

                                                                                  Z: ředitel HTS, a.s 

                                                                                                                           vedoucí OPS 

                                                                                           T: 30. 10. 2017 

 

 

3224/65RM/2017 - „Multifunkční hřiště Havířov – Životice, sanace základové pláně“  

(číslo stavby 15021) – přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výjimku z čl. III odst. 3. Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky 

„Multifunkční hřiště Havířov – Životice, sanace základové pláně“ 

 

p ř i d ě l u j e 

 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Multifunkční hřiště Havířov – Životice, sanace 

základové pláně“ společnosti  EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

– Nové Město, IČO: 45274924, za nabídkovou cenu ve výši 897.450,71 Kč bez 

DPH (1.085.915,36 Kč včetně DPH)   

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu „Multifunkční hřiště Havířov – Životice, sanace 

základové pláně“ společnosti  EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

– Nové Město, IČO: 45274924 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu 

                

Z: vedoucí OSRM                                                 

T: 06/2017  

   

  

 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 65. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.05.2017 

38 

3225/65RM/2017 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele MŠ Resslova___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské 

školy Havířov – Město Resslova 2/497 takto: 

 

Předseda:  Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky,  

zástupce zřizovatele 

Další členové:  Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK, zástupce zřizovatele  

Bc. Kateřina Marcalíková, zástupce Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 

    Bc. Drahomíra Smejkalová, odborník v oblasti státní správy 

   Bc. Tereza Buglová, pedagogický pracovník mateřské školy 

   Mgr. Iveta Galušková, školní inspektorka České školní inspekce  

                        PaedDr. Svatopluk Novák, odborník s hlasem poradním 

      

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise Mgr. Janu Feberovou, 

primátorku města 

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením 

vedoucího pracovního místa ředitele dotčené mateřské školy bezodkladně  

po jejím jmenování. 

              Z:  vedoucí OŠK 

               T: květen 2017  

 

 

3226/65RM/2017 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity_____________  

 

Rada města Havířova 

 

schvaluje  

 

1. zvýšení kapacity Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190  

(IČO:61988685) z počtu 112 žáků na 196 žáků a zvýšení kapacity školní jídelny z 

počtu 120 strávníků na 220 strávníků v mimořádném termínu, a to k 1. 8. 2017 

 

2. zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Podlesí  

Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958114) 

z počtu 240 na 270 žáků v mimořádném termínu, a to k 1. 9. 2017 
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ukládá  

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol  

a školských zařízení   

          Z: vedoucí OŠK 

          T: květen 2017 

 

 

3227/65RM/2017 - Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2015/2016____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

bere na vědomí  

 

vyhodnocení výročních zpráv o činnosti základních škol za školní rok 2015/2016 

dle důvodové zprávy 

 

  

3228/65RM/2017 - VZ/102/OŠK/17 – „Výměna elektroinstalace“ – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu    

VZ/102/OŠK/17 - „Výměna elektroinstalace“ od společnosti ELROZ 

DEVELOPMENT a.s., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov,  

IČO: 27870448 s  nabídkovou cenou: 

- část 1 veřejné zakázky – MŠ Lípová       803 523,00 Kč bez DPH  

         (972 262,83 Kč vč. DPH) 

- část 2 veřejné zakázky – ASTERIX      833 805,00 Kč bez DPH 

(1 008 904,00 Kč vč. DPH)   

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/102/OŠK/17 - „Výměna elektroinstalace“ takto: 

 

2. místo: ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o., Ostravská 327/54,  

747 70 Opava – Komárov, IČO: 60322195 s  nabídkovou cenou: 

- část 1 veřejné zakázky – MŠ Lípová 1 251 964,74 Kč bez DPH 

(1 514 877,34 Kč vč. DPH) 

    - část 2 veřejné zakázky – ASTERIX 1 968 930,01 Kč bez DPH 

         (2 382 405,31 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj, podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/102/OŠK/17 - „Výměna elektroinstalace“ – část 1 MŠ Lípová a část 2 

ASTERIX 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na realizace 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/102/OŠK/17 - „Výměna elektroinstalace“ –  

- část 1 MŠ Lípová a část 2 ASTERIX 

 

Z: vedoucí OŠK 

          T: červen 2017 

 

  

3229/65RM/2017 - VZ/103/OŠK/17 - „Výměna oken“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější  

nabídky___________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/103/OŠK/17 - „Výměna oken“:  

- část 1 veřejné zakázky – MŠ Puškinova od společnosti OKNOSTYL group s.r.o., 

Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČO: 27689719 s  nabídkovou cenou 

690 000,00 Kč bez DPH (834 900,00 Kč vč. DPH) 

- část 2 veřejné zakázky – MŠ U Jeslí od Daniela Balouška, Podzámčí 847,  

763 31 Brumov – Bylnice – Brumov, IČO: 75711231 s nabídkovou cenou  

   709 000,00 Kč bez DPH (857 890,00 Kč vč. DPH) 

- část 3 veřejné zakázky – VOŠ a SŠ DAKOL ul. Moravská od společnosti  

 OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČO: 27689719  

s  nabídkovou cenou 335 000,00 Kč bez DPH (405 350,00 Kč vč. DPH) 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

  VZ/103/OŠK/17 - „Výměna oken“ takto: 

 

2. místo:  

- část 1 veřejné zakázky – MŠ Puškinova - Daniel Baloušek, Podzámčí 847, 763 

31 Brumov – Bylnice – Brumov, IČO: 75711231 s nabídkovou cenou 694 

000,00 Kč bez DPH (839 740,00 Kč vč. DPH) 

 

- část 2 veřejné zakázky – MŠ U Jeslí - OKNOSTYL group s.r.o.,     

Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČO: 27689719 s  nabídkovou cenou 

710 000,00 Kč bez DPH (859 100,00 Kč vč. DPH) 

 

- část 3 veřejné zakázky – VOŠ a SŠ DAKOL ul. Moravská - Daniel Baloušek,  

Podzámčí 847, 763 31 Brumov – Bylnice – Brumov, IČO: 75711231 

s nabídkovou cenou 339 000,00 Kč bez DPH (410 190,00 Kč vč. DPH) 

 

3. místo:  

- část 1 veřejné zakázky – MŠ Puškinova - RI OKNA a.s., Úkolky 1055,  

696 81 Bzenec, IČO: 60724862 s nabídkovou cenou 822 207,00 Kč bez DPH 

(994 870,47 Kč vč. DPH) 

 

- část 2 veřejné zakázky – MŠ U Jeslí - RI OKNA a.s., Úkolky 1055,  

696 81 Bzenec, IČO: 60724862 s nabídkovou cenou 758 000,00 Kč bez DPH 

(917 180,00 Kč vč. DPH) 
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- část 3 veřejné zakázky – VOŠ a SŠ DAKOL ul. Moravská - Window  

Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024 s nabídkovou 

cenou 398 000,00 Kč bez DPH (481 580,00 Kč vč. DPH) 

 

4. místo:  

- část 1 veřejné zakázky – MŠ Puškinova - Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 

89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024 s nabídkovou cenou 851 000,00 Kč  

bez DPH (1 029 710,00 Kč vč. DPH) 

 

- část 2 veřejné zakázky – MŠ U Jeslí - Window Holding a.s., Hlavní 456,  

250 89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024 s nabídkovou cenou 765 000,00 Kč  

bez DPH (925 650,00 Kč vč. DPH) 

 

- část 3 veřejné zakázky – VOŠ a SŠ DAKOL ul. Moravská - RI OKNA a.s.,  

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO: 60724862 s nabídkovou cenou 422 

450,00 Kč bez DPH (511 164,50 Kč vč. DPH) 

 

5. místo:  

- část 1 veřejné zakázky – MŠ Puškinova – MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, 

735 62 Český Těšín – Mosty, IČO: 25394282 s nabídkovou cenou 964 730,00 

Kč bez DPH (1 167 323,30 Kč vč. DPH) 

 

- část 2 veřejné zakázky – MŠ U Jeslí - MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374,  

735 62 Český Těšín – Mosty, IČO: 25394282 s  nabídkovou cenou 

917 260,00 Kč bez DPH (1 109 884,60 Kč vč. DPH) 

 

- část 3 veřejné zakázky – VOŠ a SŠ DAKOL ul. Moravská - MEROPS spol.  

s r.o., Strojnická 374, 735 62 Český Těšín – Mosty, IČO: 25394282 

s nabídkovou cenou 477 969,00 Kč bez DPH (578 342,49 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj, podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/103/OŠK/17 - „Výměna oken“ – část 1 MŠ Puškinova, část 2 MŠ U Jeslí  

a část 3 VOŠ a SŠ DAKOL ul. Moravská 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na realizace 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/103/OŠK/17 - „Výměna oken“ – část 1 MŠ 

Puškinova, část 2 MŠ U Jeslí a část 3 VOŠ a SŠ DAKOL ul. Moravská 

 

Z: vedoucí OŠK 

          T: červen 2017 
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3230/65RM/2017 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  

pro školní rok 2017/2018_____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

p o v o l u j e  

 

výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským 

jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro 

školní rok 2017/2018 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a 

Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, 

příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 udělené Radou města Havířova  

schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 

2017/2018 

uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované 

škole 

 

 

3231/65RM/2017 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou  

organizací ZŠ F. Hrubína____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov-

Podlesí, F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČO: 61988723) 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj  

České republiky 

název programu:    Integrovaný regionální operační program 

výzva ŘO IROP: 66-Infrastruktura pro vzdělávání - 

integrované projekty ITI 

číslo výzvy ZS ITI:   3 

název projektu:  Stavební úpravy a modernizace učeben cizích 

jazyků 

požadovaná výše dotace:   1 679 907 Kč 

spolufinancování:          198 157 Kč   

 

 

3232/65RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 41. a 42., dle důvodové zprávy a příloh, 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 41. a 42., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

3233/65RM/2017 - Hromadné očkování psů proti vzteklině________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

poskytovat finanční odměnu ve výši 3.500,- Kč vč. DPH smluvnímu veterinárnímu 

lékaři za hromadné očkování psů proti vzteklině, které organizuje město  

 

 

3234/65RM/2017 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2016-2017_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období  

od 1.11.2016 - 31.3.2017 v rozsahu důvodové zprávy a přílohy č.1 

 

 

3235/65RM/2017 - Ukončení smluv o zajištění provozu a údržby fontán______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení smluv o zajištění provozu a údržby fontán uzavřených s Technickými 

službami Havířov a. s. č. E/747/0MHD/07, 771/OKS/08, 742/OKS/09, 436/OKS/10, 

56/OKS/11, 465/OKS/2014 k 31.7.2017 

 

 

3236/65RM/2017 - Uzavření smlouvy o dílo na “Komplexní údržbu veřejné zeleně v okrscích  

č. 3 a č. 4“ mezi statutárním městem Havířov a TSH a.s.__________________  
 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení č. 3143/64RM/2017 ze dne 3. 5. 2017 ve znění:  Rada města Havířova 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Havířov, a. s., se 

sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66, IČO 25375601, na provádění komplexní 

údržby veřejné zeleně v okrscích č. 3 a 4 
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s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o dílo na provádění komplexní údržby veřejné zeleně v okrscích 

č. 3 a č. 4 se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 1461/66, IČO: 25375601, ve znění přílohy č. 1 s úpravou textu čl. III 

odst. 1 bod 1.2 písm. a) za podmínek: 

- Cena  - ve výši 11 733 740 Kč/rok bez DPH, 14 197 825 Kč/rok s DPH,  

tj. 977 812  Kč/měsíc bez DPH, 1 183 152,50 Kč s DPH  

(roční paušální částka, která je nepřekročitelná a nejvýše přípustná) 

- Doba platnosti - na dobu neurčitou od 1.6.2017 s 6 měsíční výpovědní lhůtou  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo se 

společností Technické služby Havířov a.s. 

Z: vedoucí OKS 

T: 5/2017 

 

 

3237/65RM/2017 - Návrh na prodloužení platnosti smlouvy k zajištění městské hromadné 

dopravy v Havířově do r. 2023________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o prodloužení platnosti smlouvy  

č. OKS/770/08 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajišťování 

městské hromadné dopravy na území statutárního města Havířova, uzavřené  

na dobu od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2020 nově do 31. 12. 2023 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Prodloužení platnosti smlouvy č. OKS/770/08  do 31. 12. 2023 

2. Uzavření Dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné  

linkové dopravě k zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního 

města Havířova, kterým se stanoví doba platnosti smlouvy č. OKS/770/08   

ze dne 27. 8. 2008 do 31. 12. 2023 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 16 ke smlouvě o 

závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské hromadné 

dopravy na území statutárního města Havířova č. OKS/770/08 ze dne 27. 8. 2008, 

uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

 

Z: vedoucí OKS 

             T: 07/2017 
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3238/65RM/2017 - Smlouva o způsobu užívání a podílu údržby v lesích zvláštního určení_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy mezi statutárním městem Havířov a Lesy České republiky,  

s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 (IČ 42196451), zastoupené Lesní 

správou Ostrava, se sídlem Těšínská 993, Šenov u Ostravy, o způsobu užívání a 

podílu údržby v lesích zvláštního určení, ve znění dle přílohy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy mezi statutárním 

městem Havířov a Lesy České republiky, s. p., zastoupené Lesní správou Ostrava 

 

Z: vedoucí OŽP 

          T: 30.6.2017 

 

 

3239/65RM/2017 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu  

ochránců přírody Nový Jičín__________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost Základní organizace č.70/2 Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín,  

IČ: 47 65 79 01, o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 

50 000,- Kč na provoz Záchranné stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích 

na Moravě v roce 2017  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč z výdajové části OJ 02 z  rozpočtu 

statutárního města Havířova na rok 2017 Základní organizaci č.70/2 Českého svazu 

ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, na provoz Záchranné stanice volně 

žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě v roce 2017 s tím,  

že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2017 

          

p o v ě ř u j e 

 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Základní organizací č.70/2 

Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, Ing. Janu Návratovou, 

vedoucí odboru životního prostředí 

Z: vedoucí OŽP 

          T: 30.6.2017 
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3240/65RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – Centrum drogové pomoci____________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  

 
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 2017 

 
Z: ředitel SSmH 

          T: červen 2017 
 

 
3241/65RM/2017 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním  

střediskem Havířov_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  

 
s c h v a l u j e   

 
přijetí finančního daru od Havířovské teplárenské společnosti, a.s., IČ 61974706, se 
sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, Městským kulturním 
střediskem Havířov, IČ: 00317985, ve výši 200.000,-- Kč na částečné pokrytí 
nákladů organizačního a technického zajištění akce „Havířovské slavnosti 2017“, 
která se uskuteční ve dnech 8. až 9. 9. 2017 v areálu Městské sportovní haly 
Havířov. 

 

                                                                                                                                                    
3242/65RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku Městského  

kulturního střediska Havířov_________________________________________ 

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

 
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. M38/1, 2, 3, 4 – soubor: zesilovač, mikrofon 2x, zesilovač CROWN,  

mikrofon bezdrátový, mikrofon SHURE SM 58-LC 4x 
                            Pořízeno: 01. 06. 1999 
                            Pořizovací cena: 63 960,00 Kč 
                            Zůstatková cena:         0,00 Kč 
 
2. inv. č. M55/1/4 – Zesilovače PAM 1400 
       Pořízeno: 14. 6. 1995 

         Pořizovací cena:  198 840,00 Kč 
                               Zůstatková cena:            0,00 Kč 
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3243/65RM/2017 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  

ve dnech 8. – 9. 9. 2017_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. realizaci Havířovských slavností statutárního města Havířova  

ve dnech 8. - 9. 9. 2017 Městským kulturním střediskem Havířov,  

IČ: 00317985, dle důvodové zprávy. 

2. dramaturgii projektu Havířovské slavnosti 2017dle důvodové zprávy. 

3. výši vstupného: dospělí 250 Kč/den, senioři nad 70 let 150 Kč/den,  

osoba  ZTP a ZTP/P 100 Kč (50%)/den, doprovod ZTP/P  

a děti do 10 let zdarma.     

 

 

3244/65RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov___________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město: 

 

1. Poskytovatel dotace:        Moravská zemská knihovna 

Název dotačního programu:  Projekt na podporu nákupu děl české literatury pro        

                                          profesionální veřejné knihovny  

Název projektu:                    Česká knihovna  

Celkové náklady na projekt: 10.391 Kč 

Požadovaná výše dotace:      základní dotace: 6 486  Kč   (33 titulů) 

                                              rezervní dotace:  3 905  Kč   (18 titulů) 

Spolufinancování  :      0  Kč      

 

2. Poskytovatel dotace:              Nadace Rozvoje občanské společnosti  

Název dotačního programu:      Grantový program na podporu komunit Plzeňského            

                                                   prazdroje, a.s. – Radegast lidem         

Název projektu:                         Z domova do světa ….ze světa domů  

Celkové náklady na projekt:  66 000 Kč   

Požadovaná výše dotace:           62 000 Kč    

Spolufinancování :             4 000 Kč z finančních prostředků  

Městské knihovny Havířov 
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3245/65RM/2017 - Poskytnutí informací o čerpání spotřebního materiálu_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í, 

 

že Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov bude vynakládat prostředky 

z rozpočtu na spotřební materiál označený v rozpočtu jako ostatní náklady a to za 

účelem poskytnutí věcných cen a permanentek SSRZ Havířov při pořádání soutěží a 

akcí pod záštitou SSRZ Havířov. Tyto účelově vynaložené prostředky budou sloužit 

k propagaci sportovních a rekreačních zařízení města Havířova a nepřekročí částku 

100.000 Kč za rok 2017. 

 

 

3246/65RM/2017 - Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit dodatek ke zřizovací listině ze dne 14. 12. 2015 příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO:  00306754 a to takto:  

Článek IV Účel a předmět činnosti PO, 3. Doplňková činnost se rozšiřuje  

o bod 3.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

 

 

3247/65RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní  

místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené  

pro uchazeče o zaměstnání v rámci dotačního programu „Operační program 

Zaměstnanost“, poskytovaného Úřadem práce ČR Karviná, příspěvkovou organizací 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov v předpokládané  

výši 90 tis. Kč. 

 

 

3248/65RM/2017 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady 9.6.2017_____ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem  

U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO  45192081 (dále jen „společnost“) dne 

9.6.2017 od 10:30 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, 

Hranice I-Město 
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2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

3. návrhy usnesení představenstva společnosti ve znění Přílohy č. 1 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:  

bod 2.  - Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 

bod 3. - Přednesení a projednání výroční zprávy společnosti za rok 2016 

včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2016 a 

návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016 – vzít na 

vědomí dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 2, Přílohy č. 3, Přílohy č. 4,  

Přílohy č. 5 a Přílohy č. 6 

bod 4. - Přednesení a projednání zprávy auditora a výroku auditora o 

přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy společnosti 

za účetní období roku 2016 včetně zprávy společnosti o stavu 

jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami – vzít na 

vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 7 

bod 5. - Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady společnosti o 

výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady 

společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období 

roku 2016 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení 

zisku společnosti za účetní období roku 2016, stanovisko 

dozorčí rady společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami – vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a 

Přílohy č. 8 

bod 6. - Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 

roku 2016 – hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5 

bod 7. - 

 

 

Schválení návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku 

společnosti za účetní období roku 2016 – navrhnout částku 

35 002 550 Kč k výplatě podílu na zisku a zbývající část zisku 

převést do nerozděleného zisku minulých let 

bod 8. - Návrh představenstva na zaknihování akcií – hlasovat pro 

zaknihování akcií dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 9.  - Návrh představenstva na snížení základního kapitálu 

společnosti – hlasovat proti s vyjádřením, že návrh usnesení 

předkládaného představenstvem společnosti je v rozporu 

s ustanovením § 516 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech 

bod 10. - Změna stanov společnosti – zdržet se hlasování  

bod 11. - Volba členů dozorčí rady společnosti – hlasovat pro zvolení 

paní Evy Radové, členkou dozorčí rady společnosti a pro 

zvolení Ing. Jakuba Vyviala, členem dozorčí rady společnosti, 

dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 

bod 12. - Určení auditora společnosti dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o 

auditorech, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období 

roku 2017 - hlasovat  pro určení auditora dle návrhu 

představenstva dle Přílohy č. 1  
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3249/65RM/2017 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání  

řádné valné hromady 25.5.2017_______________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody  

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,  

709 00 Ostrava, IČO  45193665 (dále jen „společnost“), dne 25. května 2017 

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 

4. protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu 7 pořadu jednání valné  

hromady ve znění Přílohy č. 14 

5. protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu 8 pořadu jednání valné  

hromady ve znění Přílohy č. 15 

 

u k l á d á  

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 

bod 2.  - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady  – 

hlasovat pro schválení jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu 

představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy   č. 2 

bod 3. - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů 

zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů – hlasovat pro dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 

bod 4.  - Prezentace těchto materiálů:  

a) Výroční zpráva za účetní období 2016, zpráva 

představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku za účetní období 2016  

- vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4 

b) Řádná účetní závěrka za účetní období 2016 

- vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4 

bod 5. - Návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2016 - 

vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4 

bod 6.  - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období 

2016, návrhu na rozdělení zisku za účetní období 2016 a 

výsledek přezkumu zprávy o vztazích za účetní období 2016 - 

vzít na vědomí dle Přílohy č. 1   

bod 7. - 

 

 

 

a) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2016, 

výroční zprávy za účetní období 2016, řádné účetní závěrky za 

účetní období 2016  

- návrh představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4, tj. 

schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2016, 

výroční zprávu za účetní období 2016, řádnou účetní závěrku 

za účetní období 2016 - hlasovat pro 
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- protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka dle Přílohy 

č. 14, tj. neschválit zprávu představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 

2016, výroční zprávu za účetní období 2016, řádnou účetní 

závěrku za účetní období 2016 -  hlasovat proti 

b) Schválení rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2016    

včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku  

- návrh představenstva dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 4,  

tj. rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2016 

v celkové výši 362.253.984,46 Kč tak, že část zisku ve 

výši 287.049.275,00 Kč bude rozdělena mezi akcionáře 

společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve 

výši 75.204.709,46 Kč bude převedena na účet 

nerozděleného zisku minulých let - hlasovat pro 

- protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka dle 

Přílohy č. 14, tj. schválit veškerý zisk v celkové výši 

362.253.984,46 Kč na účet nerozděleného zisku minulých 

let -  hlasovat proti  

bod 8.  - Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu  

- návrh představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5, tj. snížit 

základní kapitál společnosti o částku 2.161.515.625,00 Kč, 

tedy z částky 3.458.425.000,00 Kč na částku 

1.296.909.375,00 Kč -  hlasovat proti 

- protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka dle přílohy č. 15, 

tj. nesnížit základní kapitál o částku 2.161.515.625,00 Kč, 

tedy z částky 3.458.425.000,00 Kč na částku 

1.296.909.375,00 Kč - hlasovat pro 

bod 9.  - Změna stanov společnosti – hlasovat pro změnu stanov dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6 

bod 10. - Jmenování 3 členů výboru pro audit – hlasovat pro jmenování 

za člena výboru pro audit dle návrhu představenstva dle Přílohy 

č. 1 a Přílohy č. 7 : 

Ing. Otakara Horu, CSc, nar. …………, bytem ……………….,  

Ing. Petra Šobotníka, nar. …………., bytem ……………….., 

prof. Dr. Ing. Renátu Hótovou, nar. ……….., bytem …………, 

bod 11. - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit – 

hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce dle návrhu 

představenstva dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 8 

bod 12. - Volba 1 člena představenstva – hlasovat pro zvolení do funkce 

člena představenstva dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 

a Přílohy č. 9 pana Katamura Kazushige, nar. …………….., 

bytem …………………………….. 

bod 13. - 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. 10 

bod 14. - Volba 3 členů dozorčí rady – hlasovat pro zvolení do funkce 

členů dozorčí rady dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a 

Přílohy č. 11: 

JUDr. Karla Svobodu, nar. ………, bytem ………………..….., 

Ing. Petra Ryse, MBA, nar. ……….., bytem …………………., 

Pedra Miňarro Perete, nar. ………….., bytem ……………...…, 
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bod 15. - 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. 12 

bod 16. - Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za 

účetní období 2017 včetně výroční zprávy za účetní období za 

rok 2017 a zprávy o vztazích za účetní období 2017 – hlasovat 

pro určení auditora dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a 

Přílohy č. 13, a to společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem 

Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, IČO 49620592 

 

 

3250/65RM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 2.6.2017_ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. termín konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,  

IČO  47677287,  dne 2.6.2017 v 9:00 hodin v sídle společnosti  

Solecká 1/1321, 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 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 

 

bod 2.  - Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 2 

bod 3. - Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku společnosti, 

podnikatelský záměr r. 2017 – vzít na vědomí dle Přílohy č. 3 a 

Přílohy č. 4 

bod 4. - Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně zprávy auditora 

– vzít na vědomí dle Přílohy č. 5 

bod 5. - 

 

- 

Schválení roční účetní závěrky – hlasovat pro schválení roční 

účetní závěrky za rok 2016 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. 6 

bod 6. - 

 

Schválení auditora pro rok 2017 – hlasovat dle návrhu 

představenstva dle Přílohy č.2 

bod 7.  - Volba člena dozorčí rady – hlasovat dle návrhu představenstva 

dle Přílohy č. 2 

bod 8. - Schválení Podnikatelského záměru IX. – hlasovat pro schválení 

Podnikatelského záměru IX. dle návrhu představenstva dle 

Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 

 

 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 65. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.05.2017 

53 

3251/65RM/2017 - Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města Havířova na hornické  

kůži ve formě perokresby____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

                                                                         
bezplatné užití znaku města Havířova na hornické kůži ve formě perokresby  

u příležitosti tradiční hornické slavnosti „Skok přes kůži“ 

 

u k l á d á 

 

informovat žadatele o rozhodnutí Rady města Havířova  

 

          Z: vedoucí OKP 

          T:  5/2017 

 

 

3252/65RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai, Litva_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Mažeikiai  

v Litvě ve dnech 01. 06. – 04. 06. 2017 pro pana Ondřeje Lapisze, člena Komise 

RMH pro regionální spolupráci a partnerské vztahy a Mgr. Stanislavu Goreckou, 

členku Rady města Havířova na akci „XV. Festival dechových kapel“. 

 

 

3253/65RM/2017 - Schválení pracovní cesty na 21. Setkání hornických měst a obcí v Chomutově__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pracovní cestu do města Chomutov na 21. Setkání hornických města a obcí  

ve dnech 16. – 18.6.2017 pro Ing. Eduarda Heczka, člena Zastupitelstva města 

Havířova a Ing. Jaroslava Gongola, CSc., člena Zastupitelstva města Havířova 

 

 

3254/65RM/2017 - Umístění pokladničky ve vestibulu budovy Radnice________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í  

 

s umístěním pokladničky ve vstupní hale budovy Radnice v rámci sbírky pořádané 

Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s.   
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3255/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady -  volba orgánů a schválení pořadu jednání 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 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.“)  

 

v o l í 

 

Mgr. Janu Feberovou, jako předsedkyni valné hromady TSH a.s. 

Bc. Josefa Bělicu, jako skrutátora valné hromady TSH a.s. 

pí Vladimíru Mikulášovou, jako zapisovatelku valné hromady TSH a.s. 

Ing. Bohuslava Niemiece, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady  

TSH a.s. 

 

s c h v a l u j e   

 

pořad valné hromady TSH a.s. 

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s.  

a stavu jejího majetku za rok 2016 

2. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2016 a návrh  

na rozdělení zisku 

3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami  

ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 

4. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

- přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

- přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 

- přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2016 

- výsledcích kontrolní činnosti 

5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2016  

a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2016 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2016 včetně  

stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

8. Různé 

 

 

3256/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  

a stavu jejího majetku za rok 2016_____________________________________ 

 

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 
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v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále 

jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku  

za rok 2016 ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

3257/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - řádná účetní závěrka za rok 2016 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.“)  

 

p r o j e d n a l a  

 

řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2016 ve znění dle příloh č. 1 - 3 a návrh 

představenstva TSH a.s. na rozdělení zisku za rok 2016 ve znění přílohy č. 4.   

 

 

3258/65RM/2017 - 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 2016_________________________________________ 

 

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.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou 

osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 ve 

znění dle přílohy č. 1.   

 

 

3259/65RM/2017 - 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), 
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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.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

vyjádření dozorčí rady TSH a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o 

přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, o přezkoumání zprávy  

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a 

ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016,  

jakož i o výsledcích kontrolní činnosti, ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

3260/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady -  zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní  

závěrky za rok 2016 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.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky TSH a.s. za rok 2016, 

ve znění dle přílohy č. 1 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní 

jednotky TSH a.s. ve znění dle přílohy č. 2.   

 

 

3261/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady -  schválení řádné účetní závěrky za rok 2016______________ 
 
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.“)  

 
s c h v a l u j e   

 
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2016 ve znění dle důvodové zprávy.   
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3262/65RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady -  rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016, 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.“)  

 
s c h v a l u j e   

 
rozdělení zisku TSH a.s. za rok 2016, výši a způsob vyplácení dividend a tantiém, 
ve znění dle důvodové zprávy, s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet města  
č. 19-1721604319/0800 do 30. 6. 2017. 

 

 

3263/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – Volba orgánů a schválení pořadu 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.“),  

 

v o l í  
 
a) Mgr. Janu Feberovou, jako předsedkyni valné hromady HTS, a.s. 
b) Bc. Josefa Bělicu, jako skrutátora valné hromady HTS, a.s. 
c) pí Vladimíru Mikulášovou, jako zapisovatelku valné hromady HTS, a.s. 
d) Ing. Bohuslava Niemiece, jako druhého ověřovatele zápisu  

valné hromady HTS, a.s. 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání valné hromady HTS, a.s.:  

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu 

jejího majetku za rok 2016 

2. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2016 a návrh na rozdělení  

zisku 

3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi  

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2016 

4. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
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a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2016 

- o výsledcích kontrolní činnosti 

5. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s. 

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2016 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2016  

včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

8. Různé 

9. Ukončení valné hromady společnosti HTS, a.s. 

  

 

3264/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016___________________________ 

 

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.“),  

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s.  

a stavu jejího majetku za rok 2016 dle přílohy č. 1, str. č. 5 až 12. 

 

 

3265/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016  

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.“),  

 

p r o j e d n a l a  

 

řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 1, str. 13 až 27  

a návrh představenstva na rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 2. 
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3266/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2016__________________________________ 

 

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.“),  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou 

osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2016 dle přílohy č. 1, str. 29 až 35.  

 

 

3267/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva 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.“),  

 

b e r e    n a   v ě d o m í  

 

Zprávu dozorčí rady HTS, a.s. o její kontrolní činnosti a jejich výsledcích,  

o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání návrhu  

na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a 

ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 dle přílohy č. 1.  

 

 

3268/65RM/2017 - 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.“),  
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b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.  

dle přílohy č. 1, str. 36 až 38. 

 

 

3269/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky  

společnosti za rok 2016______________________________________________  

 

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.“),  

 

s c h v a l u j e 

 

řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 1, str. 13 až 27.  

 

 

3270/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 

2016 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.“),  

 

s c h v a l u j e 

 

rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2016 a výši, termín a způsob vyplácení dividend dle 

přílohy č. 1, s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet města  

č. 19-1721604319/0800 do 30. červnu 2017. 

 

 

  

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/46 053/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 19.06.2017 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 66. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.06.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 

 

I. část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.06.2017 - I. část 

 

3271/66RM/2017 - Zvolení ověřovatelky 66. schůze RMH, konané dne 14.06.2017 
 

3272/66RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 65. schůze RMH, konané dne 24.05.2017  
         

3273/66RM/2017 - Schválení pořadu 66. schůze RMH, konané dne 14.06.2017 
  
3274/66RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 66. RMH 
 

3275/66RM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  
veřejného pořádku ve městě Havířově III/2017  

 

3276/66RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

3277/66RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3278/66RM/2017 - ZPŘ/256/MRA/16 - „Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“   
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

3279/66RM/2017 - ZPŘ/256/MRA/16 - „Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17,  
19“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení 
 

3280/66RM/2017 - ZPŘ/255/MRA/16 - „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“   
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

3281/66RM/2017 - ZPŘ/255/MRA/16 - „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“  
- rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení 
 

3282/66RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů        
 

3283/66RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 

3284/66RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova - Gabriela Korytárová 
 

3285/66RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 
3286/66RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům 

 
3287/66RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice 

 

3288/66RM/2017 -Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá      
 

3289/66RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov - město 

 
3290/66RM/2017 - Prodej pozemků  a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o. 

  

3291/66RM/2017 - Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696,  
parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark 
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3292/66RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice 
 

3293/66RM/2017 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku MS kraje  
            

3294/66RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   
 

3295/66RM/2017 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 109/1, k.ú. Bludovice 

 

3296/66RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
pro stavbu „ Reko MS Havířov, I. etapa, 1. část “  

 

3297/66RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
pro stavbu „ Reko MS Havířov – Balzacova + 1, I. etapa, 2. část “  

 
3298/66RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „ REKO příp. liten Havířov – Hornosušská 978/1“  

 
3299/66RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
             
3300/66RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  
 

3301/66RM/2017 - Zřízení věcného břemene pro stavbu „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,  

část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena “ 
 

3302/66RM/2017 - Zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě v rámci stavby  
„Park za KD Radost“ 

 

3303/66RM/2017 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí v budově Radnice 
 

3304/66RM/2017 - Záměr pronájmu části nemovité věci  
 
3305/66RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí  
 

3306/66RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy, pronájem části nemovité věci 
 

3307/66RM/2017 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – spol. SEMAG spol. s r.o. 
 

3308/66RM/2017 - Prodloužení výpůjčky movitých věcí 
 
3309/66RM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská  

škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
 

3310/66RM/2017 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace      

Dělení pozemku, sloučení budov a pozemků v hospodaření příspěvkových 

organizací 
 

3311/66RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,  
Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě  

o dílo č. 783/OSRM/2016 
 

3312/66RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
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3313/66RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení a pořízení investičního majetku příspěvkovou 

organizací ZŠ Moravská 

 
3314/66RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic – SVČ ASTERIX 

 
3315/66RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  
 

3316/66RM/2017 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni statutárního  

orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX – střediska volného času  
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U S N E S E N Í 
z 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.06.2017 - I. část 

 

3271/66RM/2017 - Zvolení ověřovatelky 66. schůze RMH, konané dne 14.06.2017_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 66. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 14.06.2017 

 

       paní Evu RADOVOU 

 

 

3272/66RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 65. schůze RMH, konané dne 24.05.2017_________  

         

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 65. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 24. května 2017  

 

 

3273/66RM/2017 - Schválení pořadu 66. schůze RMH, konané dne 14.06.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.06.2017  

dle přílohy s těmito úpravami: 

- rozšíření pořadu o body: 

88. Technické služby Havířov a.s. - změna v zástupcích města v orgánech  

obchodní společnosti  

89. Městská realitní agentura, s.r.o. - změna v zástupcích města v orgánech  

obchodní společnosti 

90. Městská realitní agentura, s.r.o. - změna zakladatelské listiny obchodní  

společnosti 

 

 

3274/66RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 66. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2365/49RM/2016 Souhlas s rekonstrukcí – přestavbou stavby garáží  

na přístřešek 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

1349/28RM/2015 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek  

– stavba 1./01 Havířov Žermanická přehrada“ 

2910/59RM/2017 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku 

a použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2996/61RM/2017 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505, 

k.ú. Šumbark dohodou 

3012/61RM/2017 Návrh na prodloužení platnosti smluv na zajištění 

ostatní dopravní obslužnosti území Havířova linkami 

příměstské dopravy 

3059/62RM/2017 Zřízení pozemkové  služebnosti na pozemcích   

v k.ú. Horní Suchá, v rámci „Odkanalizování části 

města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá  

– ul. Hornosušská a ul. Protější“                         

3070/62RM/2017 Pronájem části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, 

parc. č. 468, parc. č. 1237/1, parc. č. 3748/1 k.ú. 

Havířov-město a parc. č. 2105/663, parc. č. 2105/629, 

parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638   

k.ú. Šumbark 

3090/62RM/2017 Vyjádření potřebnosti navýšení kapacity sociální služby 

Chráněného bydlení 

3101/62RM/2017 ZPŘ/13/OSRM/17 – „VÚH – šatnové zázemí HC AZ 

Havířov 2010 – 2. etapa“ – rozhodnutí o výběru a o 

uzavření smlouvy  

3103/62RM/2017 ZPŘ/48/OSRM/17 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 

Gen. Svobody, Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o 

výběru a o uzavření smlouvy 

3125/64RM/2017 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby 

„Parkoviště na ul. Opletalova – lokalita1“ 

3131/64RM/2017 Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – 

spol. SEMAG spol. s r.o. 

3141/64RM/2017 „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 

17/1151, Havířov - Šumbark“ – zahájení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3142/64RM/2017 Návrh na připojení města k symbolické podpoře 

„Světového dne roztroušené sklerózy“ 

3143/64RM/2017 Uzavření smlouvy o dílo na “Komplexní údržbu veřejné 

zeleně v okrscích č.3 a č.4“ mezi statutárním městem 

Havířov a TSH a.s. 
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3148/64RM/2017 ZPŘ/69/OSRM/17 - „Modernizace městské sportovní 

haly Havířov – II. etapa, 2. část“ - rozhodnutí  

o vyloučení a o zrušení zadávacího řízení  

3149/64RM/2017 ZPŘ/70/OSRM/17 - „Rekonstrukce trafostanic TS KA 

9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH“ - rozhodnutí  

o výběru a o uzavření smlouvy  

3163/64RM/2017 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady – schválení 

smlouvy o výkonu funkce jednatelky společnosti vč. 

výše její měsíční odměny 

3176/65RM/2017 Dodatek mandátní smlouvy – změna přílohy č. 5  

– Ceník prací vykonávaných zaměstnanci mandatáře dle 

přílohy č. 3 odst. 3 písm. e) mandátní smlouvy 

3177/65RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 

3178/65RM/2017 Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 

321/1, Havířov-Město  

3202/65RM/2017 Pronájem části pozemku parc.č. 281,  

k.ú. Havířov-město, za účelem parkovacího stání  

pro vozidlo taxi 

3225/65RM/2017 Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení 

na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Resslova 

3226/65RM/2017 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity  

3236/65RM/2017 Uzavření smlouvy o dílo na “Komplexní údržbu veřejné 

zeleně v okrscích č. 3 a č. 4“ mezi statutárním městem 

Havířov a TSH a.s. 

3240/65RM/2017 Souhlas s podáním žádosti o dotaci – Centrum drogové 

pomoci 

3251/65RM/2017 Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města 

Havířova na hornické kůži ve formě perokresby 

 

   

3275/66RM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově III/2017__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a 

ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za 

období leden - květen 2017 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 110 000,- Kč na zřízení záznamového serveru pro nové dva kamerové 

body v rámci rekonstrukce železničního podjezdu u vlakového nádraží 

v Havířově-Městě  

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 V. na rok 2017  
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3276/66RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 26 o velikosti 0+1 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….  

  2. Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………. 

  3. Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Horymírova 1174/4, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………..  

  4. Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici nám.Republiky 570/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

  5. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1144/1, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

  6. Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 874/2, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

  7. Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Stavbařská 319/9, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

  8. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1152/17, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

  9. Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 822/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

10. Byt č. 19 o velikosti 1+2  na ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

11. Byt č. 4 o velikosti 1+2 II ktg. na ulici Dukelská 694/11b, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………… 

12. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 477/39, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

13. Byt č. 37 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 494/4, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

14. Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1098/6, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

15. Byt č. 29 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

16. Byt č. 8 o velikosti 1+4 na ulici Mládí 1107/11, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

17. Byt č. 8 o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1112/4, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 
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p o v ě ř u j e 

 

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. 7. 2017 

 

  

3277/66RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného 

usnesení rady města s účinností od 1. 6. 2017 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

3278/66RM/2017 - ZPŘ/256/MRA/16 - „Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“   

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/256/MRA/16  

- „Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“ společnosti 

KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ: 25562151, s nabídkovou 

cenou 14 263 857 Kč bez DPH (16 403 436 Kč vč. DPH) 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/256/MRA/16 - „Regenerace  

obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“ takto: 

 

2. místo: ALSPO ZLÍN s.r.o., Kudlov 71, 760 01 Zlín, IČ: 26954532,  

s nabídkovou cenou 14 266 214 Kč bez DPH  

(16 406 146 Kč vč. DPH). 

3. místo: TOMIreko, s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč   

IČ: 28359216, s nabídkovou cenou 14 569 327 Kč bez DPH  

(16 754 726 Kč vč. DPH) 
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p o v ě ř u j e 

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem smlouvy o dílo související s veřejnou zakázkou ZPŘ/256/MRA/16  

- „Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve znění upravené  

přílohy č. 5 

Z: ředitel  

MRA, s.r.o. 

    T: po splnění  

podmínek účasti 

vybraného dodavatele 

předložením všech 

dokladů dle § 122 odst. 3 

zákona 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 

Z: ředitel  

MRA, s.r.o. 

T: po marném  

uplynutí lhůty k podání 

námitek proti 

rozhodnutí o vyloučení a 

proti rozhodnutí o 

výběru 

 

 

3279/66RM/2017 - ZPŘ/256/MRA/16 - „Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17,  

19“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

o vyloučení společnosti MH – STAVBY s.r.o., V Poli 904/16,  

700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506, z účasti v zadávacím řízení 

ZPŘ/256/MRA/16 - „Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“,  

a to za nezdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jak je uvedeno v příloze  

č. 1 tohoto materiálu  

 

p o v ě ř u j e 

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, 

dle upravené přílohy č. 5 tohoto materiálu 
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u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění 

upravené přílohy č. 5 

Z: ředitel  

společnosti  

MRA, s.r.o. 

    T: 15.6.2017 

 

 

3280/66RM/2017 - ZPŘ/255/MRA/16 - „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“   

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/255/MRA/16  

- „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“ společnosti KALAHA a.s., 

Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ: 25562151,  

s nabídkovou cenou 16 422 444 Kč bez DPH (18 885 811 Kč vč. DPH) 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/255/MRA/16 - „Sanace  

obytného domu Na Nábřeží 123-127“ takto: 

 

2. místo: TOMIreko, s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč   

IČ: 28359216,   s nabídkovou cenou 16 973 596 Kč bez DPH  

(19 519 636 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem smlouvy o dílo související s veřejnou zakázkou ZPŘ/255/MRA/16  

- „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“ 

 

u k l á d á  

 

1. odeslat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve znění upravené  

přílohy č. 5 

Z: ředitel  

MRA, s.r.o. 

    T: po splnění  

podmínek účasti 

vybraného dodavatele 

předložením všech 

dokladů dle § 122 odst. 3 

zákona 
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2. předložit smlouvu k podpisu 

Z: ředitel  

MRA, s.r.o. 

           T: po marném  

uplynutí lhůty 

k podání námitek proti 

rozhodnutí  

o vyloučení a proti 

rozhodnutí o výběru 

 

 

3281/66RM/2017 - ZPŘ/255/MRA/16 - „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“  

- rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

o vyloučení společnosti ALSPO ZLÍN s.r.o., Kudlov 71, 760 01 Zlín,  

IČ: 26954532, z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/255/MRA/16 - „Sanace obytného 

domu Na Nábřeží 123-127“, a to z důvodu nacenění položkového rozpočtu 

v rozporu se zadávacími podmínkami, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto 

materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení 

dle upravené přílohy č. 5 tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení ve znění 

upravené přílohy č. 5  

Z: ředitel  

společnosti  

MRA, s.r.o. 

    T: 15.6.2017 

 

     

3282/66RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________        
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark p. Petře Rosenzweigové,  

t.b. ………………………………… pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude 

se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 
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k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013,  

ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3   

 

2. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období max.  

v 1. patře nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město manž. Josefu 

Orgoníkovi a Jarmile Orgoníkové, 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, č. 2 a č. 3  

 

3. mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v lokalitě Havířov-Podlesí nebo Havířov-Město  

p. Ivaně  Kožmínové, 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  

 

4. mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí Ing. Teofilu Iwaszekovi,  

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, č. 2 a č. 3.     

 

 

3283/66RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 22 o vel. 1+2  se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………… p. Heleně Didikové, 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    

 

2. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+2   

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě ………………………………… manž.  

Mgr. Ivance Vlčkové a Zdeňku Vlčkovi, 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, č. 2 a č. 3    
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3. 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 ………………………………… 

manž. Tereze Vicherek, t.b. ………………………………… 

a Janu Vicherkovi, t.b. …………………………………pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- 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, č. 2 a č.3  a v době, kdy bude 

předmětný byt právně volný    

 

4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+3  se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě …………………………………p. Bartoloměji Berillovi, 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, č. 2 a č.3     

 

     

3284/66RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova - Gabriela Korytárová__________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

udělení výjimky z čl. IV bodu 6 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta poslední  „Jistota bude 

požadována i po osobách, které se stanou nájemci bytu v důsledku přechodu nájmu 

bytu“,  pro  Gabrielu Korytárovou, t.b. ………………………………… 

pod podmínkou, že před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad  

o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 

    

3285/66RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________      
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Jany Chrobákové, trvale bytem ………………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 0+1 v domě  

…………………………………, jehož nájemcem je její syn p. Oldřich Chrobák  
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2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení manž. Evy Berkové a Jaroslava Berky, trvale bytem 

………………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 24, vel. 

1+3 v domě …………………………………, jehož nájemkyní je jejich dcera  

p. Nela Gajdušková  

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Jiřího Lokaje, trvale bytem ………………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě na 

…………………………………, jehož nájemcem je jeho bratr p. Martin Lokaj  

 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Aleny Vališové, trvale bytem ………………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2 v domě 

…………………………………, jehož nájemci jsou její příbuzní manželé  

Adéla Mílková a Michal Mílek  

 

     

3286/66RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 57 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………… s p. Soňou Labuzíkovou, t.b. 

………………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- 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   

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 15 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………… 

s p. Andreou Pěkníkovou, 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 nájemné bude hrazeno měsíčně a stanovena jistota uhrazena splátkami  

ve výši 500,- Kč/měsíc  

 

3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě …………………………………s manž. Karlem Plackem a 

Ingeborg Plackovou, t.b. …………………………………pod podmínkou, že 

nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro 

uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku  
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města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 s tím,  

že nájemné bude hrazeno měsíčně a stanovena jistota uhrazena splátkami  

ve výši 500,- Kč/měsíc  

  

 

3287/66RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova   

schválit  záměr prodeje pozemku  parc.č. 1151/3, ost.plocha  o výměře 250 m
2
,  

kat. území Bludovice společnosti Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 301/1,  

Havířov-Bludovice, IČO: 27834395 za účelem scelení pozemků 

 

 

3288/66RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá________      
 

Rada města Havířova 
 

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

schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá, 
odměřenou geometrickým plánem č. zak. 3041-85/2016  a nově označenou 
jako pozemek parc.č. 1197/280 o výměře 7 m

2
,  k.ú. Prostřední Suchá paní  

Mgr. Zdeňce Oeschnerové, bytem …………………………………, pod již 
postavenou garáží   

 

    

3289/66RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město____________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, ostatní plocha, o výměře  
cca 80 m

2
, k.ú. Havířov - město, manželům panu Ngoc Giap Pham a paní Tran Thi 

Lan Anh, bytem …………………………………, za účelem údržby objektu na ul. 
Hlavní třída 32a, Havířov - Město 

 

 

3290/66RM/2017 - Prodej pozemků  a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o._____ 
  

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej pozemků parc.č. 29 o výměře 819 m
2
,  parc.č. 30 o výměře 189 m

2  

a  stavby čp.
 
34  na pozemku parc.č. 30, parc.č. 31 o výměře 191 m

2
 a stavby  
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čp. 35 na pozemku parc.č. 31, parc.č. 32 o výměře 260 m
2
, parc.č. 33 o výměře 

372 m
2
, parc.č. 63/18 o výměře 891 m

2
, parc.č. 63/11 o výměře 450 m

2
,  

parc.č. 63/10 o výměře 296 m
2
, části pozemku parc.č. 63/5 o výměře cca 440 m

2  

a  části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 110 m
2 

, v kat. území Dolní Suchá, 

celková výměra cca 4 018 m
2 

s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena  

až na základě geometrického zaměření společnosti Santarius s.r.o., se sídlem 

Dlouhá třída 860/1a, Havířov-Město, IČO: 28611411 

za účelem výstavby dílen na výrobu sportovních produktů a administrativní 

budovy, a to za smluvní cenu - pozemky za cenu 440,00 Kč/m
2
,   

tj. cca 1.767.920,00 Kč, stavby čp. 34 a čp. 35 za účetní hodnotu celkem 

130.589,00 Kč, za zpracování znaleckého posudku 7.500,00 Kč, snížení o náklady 

na demolici staveb čp. 34 a čp. 35 ve výši 800.000,00 Kč, celkem ve výši  

cca 1.106.009,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- město Havířov nebude zahrnovat do kupní ceny hodnotu staveb umístěných  

na převáděných pozemcích ve výši stanovenou znaleckým posudkem z důvodu 

rozvoje lokality a vytvoření nových pracovních míst 

- prodávané stavby nelze využít pro podnikatelský záměr kupujícího, který bude  

muset stavby čp. 34 a čp. 35 odstranit na vlastní náklady, aby zrealizoval svůj 

záměr na prodávaných pozemcích  

 

1. do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena  

smlouva o budoucí  kupní smlouvě (dále jen BKS), s ujednáními těchto 

podmínek: 

 

a)  při podpisu BKS bude na účet města složena záloha (jistota) na kupní cenu  

ve výši  60% kupní ceny   

 

b) v případě odstoupení od BKS ze strany společnosti z důvodu upuštění  

od realizace sjednaného účelu, společnost uhradí městu smluvní pokutu  

ve výši 500.000,00 Kč, město vrátí společnosti uhrazenou část kupní ceny, 

sníženou o smluvní pokutu,  

 

2. kupní smlouva (dále jen KS) se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne,  

kdy společnost doručí městu na odbor správy a rozvoje majetku pravomocné 

stavební povolení, s ujednáními těchto podmínek:    

 

a) společnost uhradí městu zbývající část kupní ceny + DPH do 30 dnů  

od uzavření KS, 

 

b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé  

kupní ceny, 

 

c) společnost je povinna v případě změny majetkových práv k prodaným  

pozemkům, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na 

nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky 

město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč, 
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d) společnost je povinna prodané pozemky po dobu 12 let od zápisu vkladu  

vlastnického práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému účelu,  

ke kterému byly prodány, tj. k výstavbě a následnému provozování výrobního 

závodu (dílny a administrativní budova); v případě nedodržení této podmínky 

město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč, 

 

e) společnost je povinna zahájit užívání  a  provozování výrobního závodu  

(dílny a administrativní budova) do 3 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 

1.000.000,00 Kč, 

 

f) v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního  

povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od  KS odstoupit s tím, 

že město uplatní smluvní pokutu  ve výši 1.000.000,00 Kč,  

 

g) v případě odstoupení od KS ze strany města z důvodu, že společnost začne  

stavbu realizovat, ale do 3 let od stavebního povolení stavbu nedokončí,  

je společnost povinna uvést pozemky do původního stavu, tj. do stavu před 

uzavřením KS,  do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od KS, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

 

h) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků,  

 

ch) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v KS  

město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení těchto povinností a závazků.  

 

i) v případě, že společnost neprovede ve lhůtě 2 let po vydání pravomocného  

stavebního povolení demolici převáděných staveb, uplatní město smluvní 

pokutu ve výši ceny staveb v místě a čase obvyklé v době schválení prodeje, 

tj. celkem 1.394.080,00 Kč navýšenou o částku na provedení demolice,  

o kterou byla snížena kupní cena 

 

 

3291/66RM/2017 - Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696,  

parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e       

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej částí pozemků parc.č. 1692 o výměře cca 7 m
2
, parc.č. 1693  

o výměře cca 64 m
2
, parc.č. 1695 o výměře cca 313 m

2
, parc.č. 1696 o výměře  

cca 143 m
2
, parc.č. 1698/2 o výměře cca 2 273 m

2
, sloučených a nově označených 

dle geometrického plánu č. 1826-21/2017 jako parc.č. 1698/5 o celkové výměře  

2 801 m
2
, k.ú. Šumbark společnosti Centrum bydlení pro seniory Havířov, s.r.o.,   

se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 02540291, přičemž na 

výše uvedených pozemcích se nachází stavby v majetku společnosti - parkoviště,  
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pěší komunikace a zahrada za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 400,- Kč/m
2
,  

tj. 1.120.400,- Kč, navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku   

2.100,- Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň. 

 

    

3292/66RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice____________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej  pozemku parc.č. 606/5, ostatní plocha o výměře 167 m
2
,  

k.ú. Bludovice, manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým, bytem  

…………………………………, za účelem zahrady, za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 63 410 Kč (379,70 Kč/m
2
) + 1.700 Kč za zpracování znaleckého 

posudku, celkem 65 110 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

   

3293/66RM/2017 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku MS kraje_________  

            

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit přijetí daru do majetku města a to částí pozemků k. ú. Prostřední Suchá,  

parc. č. 239/3, dle GP č. 3049-3/2017 označené jako parc. č. 239/4 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o  výměře 1343 m
2
 a parc. č. 2604/20, dle GP č. 3049-3/2017 

označené  jako parc. č. 2604/50 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 963 

m
2
, zastavěných  chodníkem a přilehlými plochami  podél silnice č. III/4746  

(ul. Dělnická) a silnice č. II/475 (ul. Vodní), ve vlastnictví Moravskoslezského 

kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvková organizace, se sídlem Úprkova795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711 

 

  

3294/66RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark_________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark   

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškoly, pro provozovatele autoškoly Mgr. Radima Hrubeše,  

bytem …………………………………,  IČO: 18972683 
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3295/66RM/2017 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 109/1, k.ú. Bludovice_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

výpůjčku části pozemku parc.č. 109/1, k.ú. Bludovice o výměře cca 50 m
2
,   

panu Vladimíru Moráňovi, …………………………………, IČO: 729 95 751, 

nájemci Pizzerie Max, za účelem rozšíření dětského hřiště u pizzerie včetně 

oplocení, a to na dobu určitou 5 let a je současně podmíněna užíváním Pizzerie 

MAX  na základě platné nájemní smlouvy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce pozemku                              

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.09.2017 

 

 

3296/66RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 1. část“_________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 257/1, 398/1, 399/1, 511/6,  

511/52, 511/53, 511/82, 511/10, 511/11, 511/14, 511/15, 511/17, 511/20, 511/21, 

511/23, 511/26, 511/24, 511/27, 511/25, 511/29, 511/36, 511/39, 511/41, 511/44, 

511/45, 511/49, 511/50, 511/58, 511/59, 511/63, 511/84, 511/85, 511/88, 511/91, 

511/62, 511/79, 511/3, 511/42, 511/94, k.ú. Bludovice (dále jen „pozemky“)  

o výměře cca 2.019 m
2
, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m
2 

+ DPH  

dle geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„ Reko MS Havířov, I. etapa 

1. část “ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

  

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 
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3297/66RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov – Balzacova + 1, I. etapa, 2. část“___________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 257/1, 257/2, 257/3, 270/1, 

272, 273, 274/3, 283/1, 284, 291, 293/1, 294, 304/1, 305/1, k.ú. Bludovice   

(dále jen „pozemky“) o výměře cca 2.063 m
2
, na dobu od zahájení stavby  

do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu  

24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m
2 

+ DPH  

dle geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„ Reko MS Havířov  

– Balzacova + 1, I. etapa 2. část “ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

  

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

 

3298/66RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO příp. liten Havířov – Hornosušská 978/1“______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 1996/1, 1996/3, 2645/1,  

2645/83, k.ú. Prostřední Suchá (dále jen „pozemky“) o výměře cca 54 m
2
,  

na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene, maximálně na dobu 24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m
2 

+ DPH  

dle geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce stávající 

nízkotlaké plynovodní přípojky v rámci stavby„ REKO příp. liten Havířov  

– Hornosušská 978/1 “ 

 

  



 
USNESENÍ  

z 66. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.06.2017 

22 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

 

3299/66RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.______ 

             
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, 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 4x25 v chráničce DVR110, EP – 12 – 8019021/VB2 Havířov 

2233/3, Sikora, příp. NNk  za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 

11 m
2
 dle GP č. 1277 – 790/2016 ze dne 16.12.2016, 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 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

 

3300/66RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4512,  

k.ú. Havířov - město za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 5 m
2
) a za účelem umístění 

elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře  

6 m
2
) dle GP č. 2116 – 101/2016 ze dne 09.01.2017 ve prospěch vlastníka 

pozemku 4353/1, k.ú. Havířov – město, jimž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti je Leon Sittek, bytem …………………………………,  

na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2430/2,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 15.750,- Kč + DPH,(o výměře 126 m
2
 – graficky označeno  

v GP písmenem „A“) a za účelem umístění kanalizační přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 3 m
2
 – graficky 
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označeno v GP písmenem „B“) dle GP č. 4160 – 53/2016 ze dne 23.11.2016  

ve prospěch vlastníků pozemku 2405/3, k.ú. Bludovice, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou Ladislav Baur a Andrea Baurová, oba bytem 

…………………………………, na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2654/1,  

k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 7 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „B“),  

za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč 

+ DPH,(o výměře 8 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP  

č. 3055 – 23/2017 ze dne 05.04.2017 ve prospěch vlastníka  pozemku parc. 

č. 1980/4, k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova č.p. 1429, jimž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti je Mgr. Renáta Janečková, bytem 

…………………………………, na dobu neurčitou 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2515/1, 

k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 14 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „B“), 

za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH,(o výměře 1 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „C“),  

za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH, (o výměře 2 m
2
- graficky označeno v GP písmenem „A“)  

dle GP č. 4215 – 14/2017 ze dne 25.04.2017 ve prospěch vlastníků pozemku 

parc.č. 2635/34, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 428, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou Petr Polehla a Miluše Polehlová, oba bytem 

…………………………………, na dobu neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4945/1, 

k.ú. Havířov - město za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 7 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „A“), 

za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč 

+ DPH,(o výměře 7 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“), za účelem 

umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč  

+ DPH,(o výměře 3 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „B“) dle GP  

č. 2137 - 37/2017 ze dne 02.05.2017 ve prospěch vlastníka pozemku parc. 

č. 4811/10, k.ú. Havířov - Město, jehož součástí je budova č.p. 1580, jimž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti je Petr Šimek, …………………………………, 

na dobu neurčitou 

 

6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 9 m
2
) dle GP č. 1292 – 12a/2017 ze dne 

25.04.2017, za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 5 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem 

„A“), za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.000,- Kč + DPH,(o výměře 5 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „B“)  

dle GP č. 1292 – 12b/2017 ze dne 25.04.2017 ve prospěch vlastníků budovy  

č.p. 398, která stojí na pozemku parc.č. 2332/25, k.ú. Dolní Suchá, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou Marcel Frei a Lenka Freiová, oba bytem 

…………………………………, na dobu neurčitou 
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7. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1676/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační splaškové přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 6,59 m
2
) dle GP  

č. 4189 – 3b/2017 ze dne 07.03. 2017, za účelem umístění kanalizační dešťové 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.095,- Kč + DPH,(o výměře 8,76 m
2
  

– graficky označeno v GP písmenem „B“), za účelem umístění vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.033,- Kč + DPH,(o výměře 8,26 m
2
  

– graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP č. 4189 – 3a/2017 ze dne  

07.03.2017 ve prospěch  vlastníků budovy č.p. 1102, která stojí na pozemku 

parc.č. 1693/6, k.ú. Bludovice, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 

Bc. Jaroslav Filgas, bytem ………………………………… a Mgr. Radka 

Filgasová, bytem …………………………………, na dobu neurčitou 

 

8. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2491,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 2.625,- Kč + DPH,(o výměře 21 m
2
) dle GP č. 4198 – 18b/2017 ze dne 

24.04. 2017, za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 2 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem 

„B“), za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč 

+ DPH,(o výměře 6 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP  

č. 4198 – 18a/2017 ze dne 24.04. 2017 ve prospěch  vlastníků budovy č.p. 378, 

která stojí na pozemku parc.č. 2443/4, k.ú. Bludovice, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou Petr Kubíček a Bc. Anna Urszula Kubíčková,  

oba bytem …………………………………, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

    

3301/66RM/2017 - Zřízení věcného břemene pro stavbu „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,  

část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“______________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 10063 „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, část 

města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“, zřízení věcného břemene -  služebnost 

inženýrské sítě, ve prospěch statutárního  města Havířova, vlastníka  splaškové 

kanalizace umístěné  na  pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2266/1 o výměře  

cca 90 m
2
, ve vlastnictví povinných, manželů Richarda Pecháčka a Martiny 

Pecháčkové, bytem …………………………………, přičemž náhrada  

za zřízení věcného břemene činí 125,-Kč/m
2
  záboru a 500,-Kč/1 ks  šachtice 

umístěné na pozemku        
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T: 30.9.2017  

 

    

3302/66RM/2017 - Zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě v rámci stavby  

„Park za KD Radost“________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci realizace stavby č. 8009 „Park za KD Radost“, jejímž investorem je město 

Havířov, zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě ve prospěch 

oprávněného, RESIDOMO s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, 

IČO: 05253268 na částech pozemků v majetku města,  parc. č.  166/1, 166/2, 

166/3, 166/7, 166/9, 166/10, 166/11, 166/13, 166/14 a parc. č. 171,  

k.ú. Havířov – město,  v rozsahu 20,2 m
2
 dle GP 2131-26/2017, spočívající 

v právu vstupovat a vjíždět na pozemky a vlastními  náklady umístit, provozovat, 

udržovat, provádět  nezbytné opravy a případně odstranit  na pozemcích 

vodovodní přípojky  k budově č.p. 152, na pozemku parc. č. 159/1,  k budově  

č.p. 151 na pozemku parc. č. 160, k budově č.p. 150 na pozemku parc. č. 161, 

k budově č.p. 149 na pozemku parc. č. 162/1, k budově č.p. 148 na pozemku parc. 

č. 163, vše  k.ú. Havířov – město, přičemž hodnota věcného břemene je sjednána 

ve výši 250,-Kč/m
2
+ DPH a při celkové výměře 20,2 m

2
 činí 5.050,-Kč + DPH        

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T: 31.12.2017  

 

  

3303/66RM/2017- Záměry pronájmů částí nemovitých věcí v budově Radnice________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – kanceláře č. 215 o výměře  

12,53 m
2
 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86,  

ul. Svornosti 2, Havířov-Město. Minimální nájemné je stanoveno na částku 

1 500,- Kč/m
2
/rok bez DPH. 

 

2. obecný záměr pronájmu částí nemovitých věcí – kanceláře č. 209 o výměře 

19,81 m
2
, kanceláře č. 210 o výměře 19,81 m

2
 a kanceláře č. 224 o výměře 

12,15 m
2 

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86,  
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ul. Svornosti 2, Havířov-Město. Minimální nájemné je stanoveno na částku 

1 500,- Kč/m
2
/rok bez DPH. 

 

3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – kanceláře č. 211 o výměře  

19,81 m
2
 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86,  

ul. Svornosti 2, Havířov-Město. Minimální nájemné je stanoveno na částku 

1 500,- Kč/m
2
/rok bez DPH. 

 

4. záměr pronájmu části nemovité věci – kanceláře č. 212 o výměře 19,81 m
2
  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, JUDr. Melánii Pyszkové, IČO: 71464964, k provozování 

advokátní kanceláře 

 

  

3304/66RM/2017 - Záměr pronájmu části nemovité věci___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,20 m
2
 v suterénu 

obytného domu ul. Majakovského 14, Havířov-Město, p. Romanu Komendrovi, 

jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

3305/66RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,90 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Mánesova 50, Havířov-Město, p. Marii Duškové, jako sklad 

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – štítové stěny obytného domu na Dlouhé tř. 17,  

Havířov-Město, p. Oto Gajdošovi, IČO: 73052299, k umístění reklamního 

zařízení – banneru o rozměrech 5 x 5,5 m (27,50 m
2
), za podmínek: 

- roční nájemné: 2.300,- Kč/m
2
/rok bez DPH, tj. 63 250,- Kč ročně bez DPH 

- platba nájmu měsíčně  

- doba nájmu: na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

- na banneru bude reklama zdravotnického zařízení 

- po odstranění zařízení bude uvedena fasáda do původního stavu a protokolárně  

předána správci domu. 
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3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 126,47 m
2 

v suterénu budovy zdravotního střediska ul. Generála 

Svobody 24, Havířov-Šumbark, spolku Rodeza, z.s., IČO: 04365291,  

jako edukační a poradenské středisko, za podmínek: 

- nájemné 500,- Kč/měsíc bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2017 

 

  

3306/66RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy, pronájem části nemovité věci_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpověď nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – prostory sloužící  

k podnikání o celkové výměře 133,12 m
2 

v 1. poschodí budovy Radnice č. p. 86, 

ul. Svornosti 2, Havířov-Město, spol. DIKEDO s.r.o., IČO: 28561970, v případě 

souhlasu nájemce ukončení nájmu dohodou v dřívějším termínu 

 

2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 133,12 m
2 

v 1. poschodí budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO: 25385534, k provozování 

bufetu, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem výpovědi, 

případné dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy 

 

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 31.10.2017 

 

   

3307/66RM/2017 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – spol. SEMAG spol. s r.o._ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á  

 

rozhodnutí o snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící 

k podnikání o výměře 142,82 m
2
 v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 67, 

Havířov-Město, nájemci spol. SEMAG spol. s r.o., IČO: 43962394 
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3308/66RM/2017 - Prodloužení výpůjčky movitých věcí___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení výpůjčky movitých věcí v účetní hodnotě 191 450,- Kč, vč. DPH, 

vypůjčiteli Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje,  

IČO: 75151502, využívaných jako vybavení výslechové místnosti v budově 

zdravotního střediska ul. Budovatelů č. p. 991, Havířov-Prostřední Suchá, na dobu 

určitou 10 let do 31. 12. 2027, ostatní podmínky smlouvy o výpůjčce se nemění 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1 

smlouvy o výpůjčce č. OPS/87404/2012 ze dne 29. 11. 2012 

 

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 31. 8. 2017 

 

   

3309/66RM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská  

škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

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 majetku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626, dle přílohy č. 1 

v pořizovací ceně 5 018 811,40 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, Balzacova 1190/2, 736 01  Havířov-Podlesí, 

IČO: 61988685, s účinností od 1. 8. 2017 

 

 

3310/66RM/2017 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace      

Dělení pozemku, sloučení budov a pozemků v hospodaření příspěvkových 

organizací_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e      

 

Zastupitelstvu města Havířova   

schválit vynětí majetku – části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice, oddělené 

GP č. 4216-12/2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 2513/2, ostatní plocha 

– zeleň, o výměře 200 m
2
, k.ú. Bludovice, z hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 

organizace, IČO: 75027569, 
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 vzít na vědomí  
1. skutečnost, že z pozemku parc. č. 1355/1, k.ú. Bludovice, orná půda o výměře  

6445 m
2
, byla geometrickým plánem č. 4122-35/2016 oddělena část pozemku  

o výměře 70 m
2
 z důvodu jiného využití a nově označená jako pozemek parc.  

č. 1355/3, k.ú. Bludovice, ostatní plocha, jiná plocha, obojí v hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289, 

 

2. skutečnost, že byly sloučeny tři budovy příspěvkové organizace Mateřská škola 

Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, do jedné budovy 

s č. p. 404, včetně sloučení pozemků pod budovami, a to pozemek parc.  

č. 2105/389, k.ú. Šumbark, o výměře 657 m
2
, pozemek parc. č. 2105/395,  

k.ú. Šumbark, o výměře 44 m
2
 a pozemek parc. č. 2105/397, k.ú. Šumbark,  

o výměře 339 m
2
 do pozemku parc. č. 2105/397, k.ú. Šumbark o nové výměře  

1 040 m
2
.  

 

 

3311/66RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,  
Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě  
o dílo č. 783/OSRM/2016_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 783/OSRM/2016 dle Článku II a Přílohy 

č. 3 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 641.275,49 Kč bez DPH 

(775.943,34 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 783/OSRM/2016 dle Článku III  

a Přílohy č. 3 této SoD stavebních prací za cenu -645.799,75 Kč bez DPH  

(-781.417,70 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 související 

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení 

 

4. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 na provedení  

stavby „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, 

Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení  

se společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město,  

110 00 Praha 1, IČO: 45274924 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě 

o dílo č. 783/OSRM/2016 ze dne 12.10.2016 
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u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016  

ze dne 12.10.2016 

Z: vedoucí OSRM 

          T: 06/2017 

 

2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně 

závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

Z: vedoucí OSRM 

T: do 15 dnů ode dne  

zavření dodatku č. 4 

 

 

3312/66RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí  

pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 24.05.2017  

dle příloh 

 

 

3313/66RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení a pořízení investičního majetku příspěvkovou 

organizací ZŠ Moravská_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 

29/497okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958131), a to takto:  

 

1. vyřazení níže uvedeného investičního majetku: 

- modul výdej-prodej karet, HW zařízení stávajícího stravovacího zařízení,  

inventární číslo HIM022/108, v pořizovací ceně 93 284,10 Kč včetně DPH  

- videoprojektor, inventární číslo DHM/022/15, v pořizovací ceně 79 150 Kč  

včetně DPH  

- pračka PRIMUS 6, inventární číslo DHM/022/30, v pořizovací ceně 70 285 Kč  

včetně DPH  

 

2. pořízení investičního majetku: 

- profesionální pračka PRIMUS SP10 v pořizovací ceně cca 66 550 Kč  

včetně DPH 
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3314/66RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic – SVČ ASTERIX____________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města ASTERIX – středisko volného času Havířov, 
příspěvková organizace (IČO: 75085747) 
 
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 250 000,00 Kč na malbu schodiště a vstupní haly 
střediska Na Nábřeží 23/41 a opravu podlah v turistické základně Pstruží  

 

 
3315/66RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s ouh l as í  

 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace (IČO: 48805289) 
 
věcné dary v celkové výši 50 000,00 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ 
ŠKOLY, z.s., Frýdecká 452/37, 736 01 Havířov- Bludovice, IČO: 75140861  
na ozvučení sportovních a kulturních akcí ZŠ a MŠ Frýdecká, a to takto: 
- mixážní pult Soundcraft EFX včetně kabelů ve výši 12 220,00 Kč, 
- reprobedny Yamaha DXR 10 – 2 ks ve výši 31 800,00 Kč, 
- mikrofony Samson C-02 – 2 ks ve výši 5 980,00 Kč, 
 
2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  

(IČO: 61988723) 
 
věcný dar ve výši 1,00 Kč od Petra Urbánka, ………………………………… – 
kancelářský nábytek – skříňka, 

 

 
3316/66RM/2017 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni statutárního  

orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX – střediska volného času____  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 

 
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a zástupkyně 
statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice 
Frýdecká, příspěvková organizace, které jsou zapsány ve školském rejstříku  
za 1. pololetí roku 2017, dle přílohy č. 1  
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s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni 

statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace a ředitelce ASTERIX - střediska volného času 

Havířov, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, 

dle přílohy č. 2, a to pro: 

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 

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 
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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 Havířov-

Bludovice Selská, příspěvková organizace 

35. MVDr. Martina Svobodu 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

36. Mgr. Blanku Helštýnovou 

Zákadní 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 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         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/46 053/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v.r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 19.06.2017 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 66. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.06.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 

 

II. část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.06.2017 - II. část 

 
3317/66RM/2017 - Návrh na zrušení II. stupně ZŠ Selská 
 

3318/66RM/2017 - Žádost o poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí 

 
3319/66RM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“ v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům – 2. kolo 
dotačního řízení 

 

3320/66RM/2017 - Žádosti o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu schválené dotace 
ZUŠ B. Martinů a poskytnuté dotace SP+D Kontakt 
 

3321/66RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
ZŠ K. Světlé 

  

3322/66RM/2017 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  
investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 
3323/66RM/2017 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb  

 

3324/66RM/2017 - Změna doby trvání Smlouvy o nájmu části nemovité věci v objektu  
Společenského domu v Havířově 

 

3325/66RM/2017 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek  
Nadace Bohuslava Martinů 

 

3326/66RM/2017 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2016 a účetní závěrka města Havířova  
sestavená k 31.12.2016 
 

3327/66RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 43. – 75.  
 

3328/66RM/2017 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018 
 

3329/66RM/2017 - „Plošná oprava komunikací - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

malého rozsahu 
 

3330/66RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením 

O 1 pro pí. Kwapulińskou       
 

3331/66RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením 

O 1 pro p. Bělka       
 

3332/66RM/2017 - Změna Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
                         
3333/66RM/2017 - Nařízení, kterým se vydává tržní řád 

                            
3334/66RM/2017 - Ukončení Dohod o řešení střetu zájmů  

 

3335/66RM/2017 - Opatření obecné povahy – změna č. 2 Územního plánu Havířov 
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3336/66RM/2017 - VZ/104/OSV/17 – „Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové vyhlášení“  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

          
3337/66RM/2017 - ZPŘ/146/ORG/17 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4“ - vyloučení  

účastníka a zrušení řízení  
 

3338/66RM/2017 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4 - nové vyhlášení“  

- zahájení zadávacího řízení  
 

3339/66RM/2017 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2016 
 

3340/66RM/2017 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 29.6.2017  
 

3341/66RM/2017 - Změna zástupce města na valných hromadách ČSAD Havířov a.s.  
– změna usnesení 

 

3342/66RM/2017 - MORYS s.r.o. – projednání nového návrhu na mimosoudní vyrovnání                                 
 

3343/66RM/2017 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu  

řádné valné hromady konané dne 25.5.2017 
 

3344/66RM/2017 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

3345/66RM/2017 - Podání občanů – požadavek na vyhlášení místního referenda 
 

3346/66RM/2017 - Zápůjčka ze sociálního fondu 
 

3347/66RM/2017 - Pověření k provádění obřadů 

 
3348/66RM/2017 - Návrh na zapojení města do projektu Fondu dalšího vzdělávání 

 

3349/66RM/2017 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice 
 

3350/66RM/2017 - Jmenování členů Občanské komise pro část města Havířov-Dolní Suchá 

 
3351/66RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianske Teplice, Slovensko 
 
3352/66RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko 
 

3353/66RM/2017 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“ 
 

3354/66RM/2017 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“ 
 
3355/66RM/2017 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai (Litva)  

ve dnech 1. 6. - 4. 6. 2017 

 
3356/66RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - změna v zástupcích města v orgánech  

obchodní společnosti  
 

3357/66RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - změna v zástupcích města v orgánech  

obchodní společnosti 
 

3358/66RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - změna zakladatelské listiny  

obchodní společnosti 
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3359/66RM/2017 - VZ/145/OŠK/17 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,  

Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 17012) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky 
 

3360/66RM/2017 - Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 26.06.2017 

 

3361/66RM/2017 - Víceúčelová hala Havířov 
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U S N E S E N Í 
z 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.06.2017 - II. část 

 

3317/66RM/2017 - Návrh na zrušení II. stupně ZŠ Selská__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

návrh na zrušení II. stupně Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem 

vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

 

 

3318/66RM/2017 - Žádost o poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d opo ru ču j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit poskytnutí peněžního daru z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2017 ve výši 50 000 Kč Lince bezpečí z. s. na provoz bezplatné Linky 

bezpečí v roce 2017  

 

 

3319/66RM/2017 -Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“ v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům  

– 2. kolo dotačního řízení_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města  

Havířova v roce 2017: 

- z mimosportovní sféry v celkové výši 449 489 Kč dle příloh č. 1- 6  

- ze sportovní sféry v celkové výši  512 000 Kč dle přílohy č. 7 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova dne 20.02. 2016 usn. č. 402/10ZM/2016  

s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši finančních prostředků  

dle bodu 1. tohoto usnesení 

pověřit  
1. vedoucí odboru školství a kultury  podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace,  a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč  

(včetně)  v jednotlivých případech 

2. náměstkyni primátorky 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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3320/66RM/2017 - Žádosti o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu schválené dotace 

ZUŠ B. Martinů a poskytnuté dotace SP+D Kontakt______________________ 

 

Rada města Havířova 

     

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí 

1) žádost Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, Havířov - Město,  

Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO: 62331663, dle přílohy č. 1, 

2) žádost SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám 

ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí, IČO: 68149271, 

dle přílohy č. 2 

schválit 

1) prodloužení lhůty, ve které bude dosaženo účelu u dotace schválené Základní  

umělecké školy Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, 

příspěvková organizace, IČO: 62331663, na projekt „Výjezd Tanečního 

orchestru a sólistů do partnerského města Mažeikai – Litva“,  

a to do 30. 11. 2017,  

2) prodloužení lhůty, ve které bude dosaženo účelu u dotace poskytnuté SP+D 

Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně 

patologickými jevy a drogovou závislostí, IČO: 68149271, na projekt 

„Vzdělávání aktérů prevence“, a to do 31. 10. 2017, 

3) uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s  SP+D Kontakt, 

občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně 

patologickými jevy a drogovou závislostí, IČO: 68149271, s termínem dosažení 

účelu poskytnuté dotace do 31. 10. 2017  

 

 

3321/66RM/2017 -Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ K. Světlé________________________________________________________ 

  

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

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  

název programu:    Integrovaný regionální operační program 

výzva ŘO IROP:   66 – Infrastruktura pro vzdělávání –  

      integrované projekty ITI 

číslo výzvy ZS ITI:   3 

název projektu:     Modernizace učeben fyziky a přírodopisu 

na ZŠ K. Světlé 

požadovaná výše dotace:   2 366 552 Kč 

spolufinancování:       262 950 Kč 
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3322/66RM/2017 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 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  

70.000 Kč na pořízení nové multifunkční síťové tiskárny  

            

           Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: červenec 2017 

 

 

3323/66RM/2017 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb___________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádost firmy Jan Hladký, Havířov-Šumbark, Mládí 1148/25, IČO: 74324144,  

o navýšení ceny za poskytování služeb za účelem zajišťování požární ochrany  

– asistenčních hlídek PO při kulturních a jiných akcích příspěvkové organizace 

Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985 ve znění přílohy č. 1  

 

2. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30.04.2007, 

týkající se zajišťování požární ochrany objektů příspěvkové organizace Městské 

kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, s firmou Jan Hladký,  

Havířov-Šumbark, Mládí 1148/25, IČO: 74324144, kterým bude z důvodu 

zákonného zvýšení minimální mzdy, navýšená od 15. 6. 2017 hodinová sazba  

za služby požárních asistenčních hlídek na částku 118 Kč/hod/osoba bez DPH. 

 

 

3324/66RM/2017 - Změna doby trvání Smlouvy o nájmu části nemovité věci v objektu  

Společenského domu v Havířově______________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

změnu doby trvání 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 neurčitou od 1. 7. 2017. 
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3325/66RM/2017 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek  

Nadace Bohuslava Martinů___________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací Městské kulturní 

středisko Havířov, IČO: 00317985: 

poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace Bohuslava Martinů, se sídlem 

Bořanovická 1779/14, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČO: 45248061, 

název projektu:                        Adventní koncert 2017 Havířov 

požadovaná výše dotace:         3.000,-- Kč 

spolufinancování:          spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

z příspěvku na provoz pro rok 2017 

 

 

3326/66RM/2017 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2016 a účetní závěrka města Havířova  

sestavená k 31.12.2016_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

schválit  
1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání  

města Havířova za rok 2016 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  

31.12.2016, 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 2016 ve výši  

27 938 740,00 Kč na ZBÚ města, 

   Z: ředitel MRA, s.r.o. 

   T: 30.6.2017 

 

2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku 

z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2016 po zdanění ve výši  

32 830 735,73 Kč na ZBÚ města, 

   Z: ředitel MRA, s.r.o. 

   T: 30.6.2017 

 

3. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova  

sestavené k 31.12.2016. 

   Z: vedoucí EO 

   T: 30.6.2017 
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pověřit 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené 

k 31.12.2016. 

 

 

3327/66RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 43. – 75._____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

rozpočtová opatření č. 71., 72., 73., 74. a 75., dle důvodové zprávy 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 43. – 70., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 41. – 75. tyto nové závazné  

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 031 658,47 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 967 754,47 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 33 599,88 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 016 004,12 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 336 213,39 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 007 015,30 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 102,29 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 29 867,68 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

odbor organizační 232 352,29 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 6 935,03 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 290 792,21 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  611 439,16 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 80 695,30 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 744 314,64 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 9 297,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 329 198,09 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 598,69 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 123,78 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 052,64 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 020,30 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 222,33 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 862,09 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 143,10 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 259,45 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 043,36 tis. Kč 
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MŠ Petřvaldská 3 073,73 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 246,47 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 247,77 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 145,75 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 861,40 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 1 059,95 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 1 007,84 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 001,56 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 159,67 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 871,18 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 5 395,95 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 602,18 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 4 275,13 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 077,90 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 077,40 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 893,38 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 3 552,93 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 848,10 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 520,02 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 572,74 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 4 290,63 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 6 513,64 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 907,18 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 2 073,51 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 970,67 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 419,11 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 019,70 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 793,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 40 847,67 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 820,44 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 38 537,37 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
15 409,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 37 545,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 31 761,68 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 50 000,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +304 554,92 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +238 889,92 tis. Kč 
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3328/66RM/2017 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018______ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova  

na rok 2018“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova  

na rok 2018“, který je přílohou předkládaného materiálu. 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města 

Havířova na rok 2018“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova 

na rok 2018“, který je přílohou předkládaného materiálu. 

 

           

3329/66RM/2017 - Plošná oprava komunikací - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

malého rozsahu_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

práce „Plošná oprava asfaltového povrchu místních komunikací v Havířově“ 

 

2. rozdělení předmětu plnění na části: ne 

následné zakázky (opce):  ne 

3. dílčí plnění:    ano (samostatně každá komunikace) 

    poskytnutí zálohy:   ne 

    čerpání dotace:   ne 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:   ne 

 

5. doba realizace veřejné zakázky:  

termín zahájení:   v období 1. srpna 2017 až 31. října 2017 

termín dokončení:   do 14 kalendářních dnů ode dne předání  

     staveniště (samostatně každá komunikace) 

 

6. hodnotící kritérium:   Cena v Kč bez DPH za opravu 1m
2
  

asfaltové místní komunikace váha 95%  

Cena v Kč bez DPH za výškovou úpravu  

1 ks armatury inženýrských sítí váha 5% 

 

7. základní způsobilost:  

     - v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem 

podání nabídky 
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8. profesní způsobilost:  
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíce  
přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  
zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující  
osoby (dále jen „autorizace“) v oboru dopravní stavby pro stavbyvedoucího  
a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat 
odborné vedení provádění stavby 
 

9. ekonomickou kvalifikace:       
     - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 
 

10. technickou kvalifikaci:  
- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky 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 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  

 
11. 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 36 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 bodě 14. důvodové zprávy 
 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem výzvy k podání nabídky  
a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Plošná oprava 
asfaltového povrchu místních komunikací v Havířově“ 
 

u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Plošná oprava asfaltového povrchu místních komunikací 
v Havířově“ 

             Z: vedoucí OKS 
        T: 06/2017 
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3330/66RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením 

O 1 pro pí. Kwapulińskou____________________________________________       

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost paní Miroslavy Kwapulińské, bytem ………………………………… 

o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného 

parkování na parkovišti místní komunikace ul. Jana Wericha pro vozidlo  

se speciálním označením O 1. 

 

n e s c h v a l u j e  

 

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. Jana Wericha v Havířově pro vozidlo se speciálním označením  

O 1. 

 

 

3331/66RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením 

O 1 pro p. Bělka___________________________________________________       

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost pana Jana Bělka, bytem ………………………………… 

o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného 

parkování na parkovišti místní komunikace ul. Rossenbergových pro vozidlo se 

speciálním označením O 1. 

 

n e s c h v a l u j e  

 

udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace 

za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P  

na území města Havířova, schválených Radou města Havířova, dne 23. 6. 2010 

usnesením č. 5184/77/10 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní 

komunikace ul. Rossenbergových v Havířově pro vozidlo se speciálním 

označením O 1. 
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3332/66RM/2017 - Změna Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu_________________________  

                            

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

nevydat 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška  

č. 7/2016, o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání 

veřejnosti přístupných akcí na území města, ve znění dle přílohy č. 1 

 

  

3333/66RM/2017 - Nařízení, kterým se vydává tržní řád___________________________________ 

                            

Rada města Havířova  

 

o d k l á d á  

 

projednání návrhu na vydání Nařízení, kterým se vydává tržní řád, ve znění  

dle přílohy č. 1 

 

 

3334/66RM/2017 - Ukončení Dohod o řešení střetu zájmů_________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

ukončení platnosti níže uvedených Dohod o řešení střetu zájmů vedených 

v evidenci smluv pod číslem: 

150/SN/96, E/166/SN/96, E/167/SN/96, 890/SN/96, E/84/KP/97, E/85/KP/97, 

239/KP/98, 309/KP/98, 294/MH/01, 1249/MH/01, které byly uzavřeny s těžební 

organizací OKD, a.s. – Důl Lazy, odštěpný závod se sídlem Orlová - Lazy,  

č. p. 605, IČ: 00002593 pro hornickou činnost, při které mohly být dotčeny 

v dohodách uvedené nemovitosti v majetku města.         

 

 

3335/66RM/2017 - Opatření obecné povahy – změna č. 2 Územního plánu Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

ověřit ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

soulad změny č. 2 Územního plánu Havířov s politikou územního rozvoje, 

s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem krajského úřadu    
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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. 2 Územního plánu Havířov formou opatření  

obecné povahy v rozsahu přílohy č. 1  

 

  

3336/66RM/2017 - VZ/104/OSV/17 – „Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové vyhlášení“  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnějších nabídek na jednotlivé části veřejné zakázky malého  

rozsahu VZ/104/OSV/17 - „Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové vyhlášení“  

od společností: 

 

1. část: Prodos spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc,  

IČ: 005 44 949, provozovna:    Hotel Neptun, Malá Morávka 185,  

793 36 Malá Morávka s nabídkovou cenou 3 152,00 Kč včetně DPH  

(2 740,87 Kč bez DPH)/osoba/turnus,  

s termínem pobytu 25.9. – 1.10.2017   

 

2. část: Prodos spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc,  

IČ: 005 44 949, provozovna:    Hotel Neptun, Malá Morávka 185,  

93 36 Malá Morávka s nabídkovou cenou 3 152,00 Kč včetně DPH 

(2 740,87 Kč bez DPH)/osoba/turnus,  

s termínem pobytu 9.10. – 15.10.2017   

 

3. část: REJVÍZ s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno – Ponava,  

IČ: 293 72 992, provozovna: Hotel Franz, Rejvíz 1, 793 76 Zlaté Hory 

s nabídkovou cenou 3 200,00 Kč včetně DPH  

(2 779,14 Kč bez DPH)/osoba/turnus,  

s termínem pobytu 15.9. – 21.9.2017   

 

- o dalším pořadí nabídek prvních tří uchazečů na veřejnou zakázku malého  

rozsahu VZ/104/OSV/17-„Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů pro rok 2017“ 

takto: 

2. místo: REJVÍZ s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno – Ponava,  

IČ: 293 72 992, provozovna: Hotel Franz, Rejvíz 1, 793 76 Zlaté Hory 

s nabídkovou cenou 3 200,00 Kč včetně DPH  

(2 779,14 Kč bez DPH)/osoba/turnus,  

s termínem pobytů 30.9. – 6.10.2017 a 15.10.-21.10.2017   
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3. místo: Prodos spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc,  

IČ: 005 44 949, provozovna: Hotel Neptun, Malá Morávka 185,  

793 36 Malá Morávka s nabídkovou cenou 3 260,00 Kč včetně DPH 

(2 834,78 Kč bez DPH)/osoba/turnus,  

s termínem pobytu 14.8.-20.8.2017  

 

4. místo: PROFI spol. s.r.o., Ostružná 146, 788 25 Ostružná, IČ: 005 57 960  

provozovna: Areál Skiland, Ostružná 146, 788 25 Ostružná s nabídkovou 

cenou 3 471,00 Kč včetně DPH (3 018,00 Kč bez DPH)/osoba/turnus 

s termínem pobytů 3.9.-9.9.2017, 9.9.-15.9.2017 a 15.9.-21.9.2017  

 

p o v ě ř u j e 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnějších nabídek a smluv na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/104/OSV/17 - „Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové vyhlášení“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek a smluv na 

veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/104/OSV/17 - „Pobyty seniorů pro rok 2017 

– nové vyhlášení“ 

Z: vedoucí OSV 

          T: 06/2017 

 

              

3337/66RM/2017 - ZPŘ/146/ORG/17 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4“ - vyloučení  

účastníka a zrušení řízení____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o vyloučení ze zadávacího řízení ZPŘ/146/ORG/17 - „Dodávka 1 kusu osobního 

vozidla 4x4“ jediného účastníka zadávacího řízení, tj. společnost CarTec Group, 

s.r.o., se sídlem 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3246/1A, 

IČO: 25913620, pro nesplnění zadávacích podmínek z důvodů popsaných 

v příloze č. 1  

 

r u š í 

 

s účinností ke dni zániku účasti v zadávacím řízení vyloučeného účastníka dle § 47 

odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), 

zadávací řízení ZPŘ/146/ORG/17 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4“ podle 

ust. § 127 odst. 1 zákona, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím 

řízení není žádný účastník zadávacího řízení 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení o vyloučení společnosti CarTec Group, s.r.o. 

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: do 19.6.2017 
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2. odeslat sdělení o zrušení zadávacího řízení společnosti CarTec Group, s.r.o. 

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 3 pracovních dnů  

     ode dne zániku účasti      

jediného účastníka     

v zadávacím řízení 

 

3. zveřejnit oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek 

 

Z: vedoucí OPS  

T: do 30 dnů ode dne  

zániku účasti jediného 

účastníka v zadávacím 

řízení 

 

  
3338/66RM/2017 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4 - nové vyhlášení“  

- zahájení zadávacího řízení__________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 

„Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4 - nové vyhlášení“  
 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
 
3. dílčí plnění:     ne 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  
 
5. zadávací lhůtu:    120 dnů 
 
6. výši požadované jistoty:   19.000 Kč 
 
7. varianty nabídky:    ne 
 
8. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané datum zahájení plnění: srpen 2017 (podpis smlouvy) 
    termín dodání vozidla:    dle návrhu dodavatele, maximálně     

však nejpozději do 90 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy 

  
9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 
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10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 
11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  
předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  
zakázky, tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“ a „Opravy silničních vozidel“   

 
12. podmínky zadávacího řízení:  

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst.  
1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel 
neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  
předložení informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, 
jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 
13. požadavky na plnění veřejné zakázky ve znění dle přílohy č. 1 s úpravami  

dle návrhu člena RMH  
 
14. složení komise dle bodu 14. důvodové zprávy  

 
15. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 15. důvodové  

zprávy, až po zrušení předchozího zadávací řízení  ZPŘ/146/ORG/17  
- „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4“ 

 

p o v ě ř u j e  
 
1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  
ust. § 122 odst. 3 zákona 

 
2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
 

 
3339/66RM/2017 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2016___________ 
 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná,  
IČO: 75066611 a závěrečný účet za rok 2016 dle přílohy č. 1 a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2016  
bez výhrad (příjmy ve výši 4 400,29 tis. Kč a výdaje ve výši 4 669,90  tis. Kč),  
dle přílohy č. 2 
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3340/66RM/2017 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 29.6.2017_____  
 
Rada města Havířova  
 

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

vzít na vědomí  
- termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem  

Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČO: 28564111 (dále 
jen „KIC Odpady, a.s.“), dne 29.6.2017 ve 13:00 hodin v budově Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská 
Ostrava, v místnosti předsálí zastupitelstva kraje s číslem dveří D200, 

- pořad jednání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dle Přílohy č. 1  
uložit zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné 

valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne 29.6.2017, takto: 

 

bod 2.  Schválení programu valné hromady 

- hlasovat pro schválení programu dle Přílohy č. 1 

bod 3. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě  

- hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob dle Přílohy č. 1 

bod 4. Volba předsedy valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, 

zapisovatele a ověřovatele zápisu  

- hlasovat pro zvolení předsedy, osoby pověřené sčítáním 

hlasů, zapisovatele a ověřovatele dle Přílohy č. 1 

bod 5.  

 

Informace představenstva společnosti o plnění pokynů 

z předchozí valné hromady  

- vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 

bod 6. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací 

- hlasovat pro zrušení společnosti s likvidací dle Přílohy č. 1 

bod 7. Jmenování likvidátora společnosti  

- hlasovat pro jmenování likvidátora pana Ing. Josefa Tuhého 

dle Přílohy č. 1  

bod 8.  Odměňování likvidátora společnosti  

- hlasovat pro schválení odměny likvidátora ve výši 10 000 Kč 

měsíčně od 1.7.2017 nejdéle do 28.2.2018 dle Přílohy č. 1 

bod 9. Smlouva o výkonu funkce likvidátora společnosti  

- hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora 

dle Přílohy č. 2 

 

 

3341/66RM/2017 - Změna zástupce města na valných hromadách ČSAD Havířov a.s.  

– změna usnesení___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí zvolení Evy Radové do funkce členky dozorčí rady společnosti 

ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081 
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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 1. takto:   

„1. ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH: 

  Ing. Karla Šlachtu a náhradníka p. Róberta Masaroviče, MSc.“ 

 

 

3342/66RM/2017 - MORYS s.r.o. – projednání nového návrhu na mimosoudní vyrovnání______                                 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí  
1. návrh společnosti MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz,  

702 00 Ostrava, IČO: 42864771 (dále jen „MORYS s.r.o.“) na mimosoudní 

vyrovnání náhrady škody na veřejném osvětlení v celkové výši 2 370 077,65 Kč 

úhradou částky v celkové výši 1 349 711,15 Kč dle Přílohy č. 1 

2. stanovisko advokáta města Mgr. Radima Struminského k návrhu MORYS s.r.o.  

k částce 1 349 711,15 Kč jako mimosoudní vyrovnání náhrady škody  

na veřejném osvětlení dle  Přílohy č. 2 

neschválit návrh předložený společností MORYS s.r.o. na mimosoudní vyrovnání 

náhrady škody vzniklé na veřejném osvětlení v celkové výši 2 370 077,65 Kč 

uhrazením částky 1 349 711,15 Kč   

 

 

3343/66RM/2017 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu  

řádné valné hromady konané dne 25.5.2017_____________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO  45193665 (dále jen „společnost“) konané 

dne 25.5.2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti, dle důvodové zprávy 

 

 

3344/66RM/2017 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu 

soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti: 

Helena a Vladislav Szurmanovi, ………………………………… 
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Výše zápůjčky       26.000  Kč 

Splatnost zápůjčky    36 měsíců 

pověřit Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, 

podpisem smlouvy o zápůjčce 

Z: vedoucí EO 

          T: 07/2017 

     

 

3345/66RM/2017 - Podání občanů – požadavek na vyhlášení místního referenda______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 
 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

vyhodnotit „Petici za vyhlášení místního referenda o umisťování imigrantů 

v katastru Statutárního města Havířov“ podanou dne 24.4.2017 (dále též „Petice“), 

jako žádost o projednaní záležitosti v samostatné působnosti Zastupitelstvem 

města Havířova podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších předpisů, 

vzít na vědomí způsob vyřízení Petice podané dne 24.04.2017 dle přílohy č. 2 

rozhodnout o nevyhlášení místního referenda požadovaného Peticí 

schválit vyjádření Zastupitelstva města Havířova (příloha č. 3) k Petici,  

uložit zveřejnění vyjádření Zastupitelstva města Havířova k Petici na úřední desce 

Magistrátu města Havířova po dobu minimálně 30 dnů  

 

          Z: vedoucí KP 

          T: 07/2017 

 

 

3346/66RM/2017 - Zápůjčka ze sociálního fondu_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu paní Marii Gelačákové ve výši 

20.000 Kč se splatností 5 let 

pověřit náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

o poskytnutí zápůjčky paní Marii Gelačákové 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 07/2017 
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3347/66RM/2017 - Pověření k provádění obřadů_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

pro funkční období 2014-2018 členku Zastupitelstva města Havířova  

paní Ivetu Kočí Palkovskou  

- prováděním sňatečných obřadů,  

- prováděním obřadů vítání dětí a jubilejních manželských obřadů  

  (např. zlaté svatby)   

 

s t a n o v í 

 

pro funkční období 2014-2018 užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR 

paní Ivetou Kočí Palkovskou při provádění sňatečných obřadů 

 

 

3348/66RM/2017 - Návrh na zapojení města do projektu Fondu dalšího vzdělávání____________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

zapojení města do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, který realizuje  

Fond dalšího vzdělávání 

 

 

3349/66RM/2017 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice_ 

 

Rada města Havířova  

 

 s c h v a l u j e  
 

poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1) dle návrhu 

Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov 

Životice (viz Příloha č.2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov 

Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru 

dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou města 

Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                             

 

u k l á d á  

 

vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů  

dle přílohy č. 1 a č.2 

          Z: vedoucí OKP  

                         T: 31.07.2017 
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3350/66RM/2017 - Jmenování členů Občanské komise pro část města Havířov-Dolní Suchá_____ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

členy Občanské komise pro část města Havířov-Dolní Suchá  

paní Barboru Daňkovou a Mgr. Romana Trnku 

  

u k l á d á 

 

informovat předsedkyni občanské komise pro část města Havířov-Dolní Suchá  

o tomto rozhodnutí rady města 

                                                                                                          Z: vedoucí OKP 

                                                                                                          T: 6/2017 

 

 

3351/66RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianske Teplice, Slovensko_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Turčianske 

Teplice na Slovensku ve dnech 16. 06. – 18. 06. 2017 pro Mgr. Janu Feberovou, 

primátorku města, Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky,  

paní Evu Radovou, členku Rady města Havířova a Mgr. Zdenku Šlachtovou, 

předsedkyni Komise kulturní a letopisecké na akci „Dni mesta“. 

 

 

3352/66RM/2017 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Omiš 

v Chorvatsku ve dnech 29. 06. – 02. 07. 2017 pro Mgr. Stanislavu Goreckou, 

členku Rady města Havířova na „Slavnostní zahájení 51. Festivalu dalmatských 

kapel“ 

 

 

3353/66RM/2017 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“_________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“  

dle přílohy 
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3354/66RM/2017 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“______ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

schválit 

1. podpis Memoranda o spolupráci na projektu „zařízení pro využití odpadů“ mezi  

statutárním městem Havířov, statutárním městem Karviná, společností VEOLIA 

ČESKÁ REPUBLIKA a.s. a společností Veolia Využití odpadů ČR s.r.o. a  

2. seznam zástupců města - členů Technologické komise dle důvodové zprávy  

s doplněním zástupců města Bc. Pavla Rapanta a Ing. Ondřeje Baránka, 

Ekonomické komise dle důvodové zprávy s doplněním zástupců města  

Bc. Pavla Rapanta a Ing. Ondřeje Baránka, Legislativní komise dle důvodové 

zprávy s doplněním zástupců města Bc. Pavla Rapanta a Ing. Ondřeje Baránka   

a Řídícího výboru dle důvodové zprávy. 

pověřit Mgr. Janu Feberovou, primátorku statutárního města Havířova, podpisem 

Memoranda o spolupráci, ve znění přílohy 

 

  

3355/66RM/2017 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai (Litva)  

ve dnech 1. 6. - 4. 6. 2017_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Stanislavy Gorecké, členky RMH  

a Ondřeje Lapisze, člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy  

do města Mažeikiai (Litva), která se uskutečnila ve dnech 1. – 4. června 2017 

v rámci akce „XV. Festival dechových kapel“. 

 

 

3356/66RM/2017 - Technické služby Havířov a.s. - změna v zástupcích města v orgánech  

obchodní společnosti__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

navrhnout dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, u obchodní společnosti Technické služby 

Havířov a.s., IČO 25375601 (dále jen „ TSH a.s.“) ke dni 1.7. 2017  

odvolání   pana Bc. Marka Plawneho z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.  

zvolení   pana Ing. Bohuslava Niemiece do funkce člena dozorčí rady  

TSH a.s. 
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odvolání  pana Róberta Masaroviče, MSc. z funkce člena představenstva  

TSH a.s.  

zvolení   pana Bc. Marka Plawneho do funkce člena představenstva  

TSH a.s.  

 

 

3357/66RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. – změna v zástupcích města v orgánech  

obchodní společnosti__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

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 1.7.2017.  

u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „MRA, s.r.o.“)              

odvolání   pana Ing. Róberta Pustky z funkce jednatele MRA, s.r.o. 

zvolení   pana Róberta Masaroviče, MSc.do funkce 1. jednatele  

MRA, s.r.o. 

zvolení   pana Ing. Jiřího Lankočího do funkce 2. jednatele MRA, s.r.o. 

odvolání   pana Ing. Bohuslava Niemiece z funkce člena dozorčí rady  

MRA, s.r.o. (předseda) 

zvolení    pana Lukáše Oprchalského do funkce člena dozorčí rady  

MRA, s.r.o. 

 

 

3358/66RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - změna zakladatelské listiny  

obchodní společnosti________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit dle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, u obchodní společnosti Městská realitní  

agentura, s.r.o. (dále jen „společnost“)              

1. změny zakladatelské listiny společnosti uvedené v příloze č. 1 s úpravou  

dle návrhu členů RMH 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti dle přílohy č. 2 s úpravou  

dle návrhu členů RMH 
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3359/66RM/2017 - VZ/145/OŠK/17 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,  

Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 17012) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky___________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/145/OŠK/17 - „.VZ/145/OŠK/17 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni  

ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 17012)  

od společnosti PROFI KLIMA a.s./ Nademlejnská 1069/24, Hloubětín,  

198 00 Praha 9/IČO: 25379721 s  nabídkovou cenou 1 295 081,64 Kč bez DPH  

(1 567 048,78 Kč vč. DPH) 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/145/OŠK/17  

– „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,  

Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 17012) takto:   

 

2. místo: ATELIÉR TOP KLIMA s.r.o./ Klicperova 614/2  

709 00 Ostrava – Mariánské Hory/ IČO: 26823349 

               s  nabídkovou cenou 1 348 134,00 Kč bez DPH  

(1 631 242,00 Kč vč. DPH) 

3. místo: INSTOP, spol. s r.o./ Obchodní 16, 763 21 Slavičín, okres Zlín/  

IČO:46994955 s  nabídkovou cenou 1 465 000,00 Kč bez DPH   

(1 772 650,00 Kč vč. DPH) 

4. místo: COND KLIMA s.r.o./ Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka/ 

IČO: 27828891 s  nabídkovou cenou 1 818 156,00 Kč bez DPH 

(2 199 968,76 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj, podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/145/OŠK/17 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, 

Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 17012)  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/145/OŠK/17 - „Rekonstrukce VZT  

v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 17012)  

  

 Z: vedoucí OŠK 

T: červenec 2017 
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3360/66RM/2017 - Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 26.06.2017____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 26. června 2017 od 13:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle přílohy s úpravami dle návrhů členů RMH  

 

 

3361/66RM/2017 - Souhlas se změnou názvu Víceúčelové haly a s umístěním loga_____________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754, 

1. změnu názvu Víceúčelové haly na název „GASCONTROL ARÉNA“ 

2. umístění loga GASCONTROL, společnost s.r.o., IČ 46548021, na čelní  

venkovní stěnu Víceúčelové haly  

3. umístění loga GASCONTROL, společnost s.r.o. ve středovém kruhu ledové  

plochy a na stěně uvnitř Víceúčelové haly 

s podmínkou, že: 

- název i logo budou umístěny bezplatně,  

- název i logo budou provedeny na náklady klubu HC Havířov 2010 s.r.o, tato  

skutečnost bude uvedena v nájemní smlouvě uzavřené se spol. HC Havířov 2010 

s.r.o., IČ: 28627181, na dobu 1 rok,  

- grafický návrh umístění loga na čelní stěně Víceúčelové haly bude předložen  

k vyjádření Radě města Havířova se stanoviskem odboru územního rozvoje 

MMH 

          Z: ředitel  

SSRZ Havířov 

          T: 7/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/52 648/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 29.06.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 67. schůze Rady města Havířova 

konané dne 28.06.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 

 

  

 



 
USNESENÍ  

z 67. schůze Rady města Havířova 
konané dne 28.06.2017 

2 

PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.06.2017 

 

3362/67RM/2017 - Zvolení ověřovatele 67. schůze RMH, konané dne 28.06.2017 

  

3363/67RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 66. schůze RMH, konané dne 14.06.2017  

 

364/67RM/2017 - Schválení pořadu 67. schůze RMH, konané dne 28.06.2017 

 

3365/67RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 67. RMH 

 

3366/67RM/2017 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  

 

3367/67RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3368/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení pořadu jednání, volba 2. ověřovatele 

 

3369/67RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti 

valné hromady - schválení programu, volba 2. ověřovatele 

 

3370/67RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - odvolání a volba člena dozorčí rady 

 

3371/67RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy 

dozorčí rady 

 

3372/67RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - odvolání a volba člena představenstva  

 

3373/67RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti 

valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy 

představenstva 

 

3374/67RM/2017 - ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu“ – další postup v zadávacím řízení 

 

3375/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení změny zakladatelské listiny společnosti 

 

3376/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – odvolání jednatele a volba jednatelů společnosti 

 

3377/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny  

pro jednatele společnosti 

 

3378/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti 
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3379/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady  

vč. výše odměny 

 

3380/67RM/2017 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov  

– III. Etapa – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  

ze dne 26. 1. 2017     

 

3381/67RM/2017 - ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část “ 

– rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

 

3382/67RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. František Neplech  

a Naděžda Neplechová 

 

3383/67RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti MC Profi s.r.o. 

 

3384/67RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

 

3385/67RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá 

 

3386/67RM/2017 - Pronájem  pozemků parc.č. 249, 250, k.ú. Prostřední Suchá 

 

3387/67RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2008/2, k.ú. Šumbark 

 

3388/67RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu  

„REKO MS Havířov – Šumbark, 1.část“  

          

3389/67RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti STYL INVEST s.r.o.    
 

3390/67RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č. 2645/71,  

k.ú. Prostřední Suchá 

 

3391/67RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3392/67RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

              

3393/67RM/2017 - Zrušení usnesení, záměry pronájmů částí nemovitých věcí  

 

3394/67RM/2017 - Výsledky veřejných soutěží, záměry pronájmů částí nemovitých věcí 

 

3395/67RM/2017 - Ukončení nájmů dohodou  

 

3396/67RM/2017 -  „Multifunkční hřiště Havířov - Životice“ (číslo stavby 15021) – uzavření 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 912/OSRM/2016 

 

3397/67RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou  

statutárním městem Havířov  

 

3398/67RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru statutárním městem Havířov  

 

3399/67RM/2017 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov 
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3400/67RM/2017 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu  

dětí a žáků na třídu za školní rok 2016/2017 

 

3401/67RM/2017 - Informace o inspekčních zprávách a protokolech České školní inspekce 

 

3402/67RM/2017 - Návrh dodatku volebního řádu školských rad základních škol 

 

3403/67RM/2017 - Návrh na stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Resslova  

 

3404/67RM/2017 - Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových organizací od 1. 7. 2017 

 

3405/67RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního 

majetku – ZŠ a MŠ Na Nábřeží 

 

3406/67RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

3407/67RM/2017 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  

v období leden-květen 2017 

 

3408/67RM/2017 - Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele  

průkazu ZTP a ZTP/P na území města       

        

3409/67RM/2017 - Nařízení, kterým se vydává tržní řád 

                            

3410/67RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením 

O 1 pro pí. Malíkovou       

 

3411/67RM/2017 - Změna podmínek rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2017   

 

3412/67RM/2017 - Změna vedoucího pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb   

 

3413/67RM/2017 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb  

 

3414/67RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku 

– MŠ Petřvaldská 

 

3415/67RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku –  

ZŠ Žákovská  

 

3416/67RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

ZŠ Gen. Svobody 

 

3417/67RM/2017 - „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený z projektů“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

3418/67RM/2017 - Ukončení smlouvy o makléřské činnosti č. 525/ORG/2016 

 

3419/67RM/2017 - Poskytování mobilních služeb v letech 2018 - 2019 
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3420/67RM/2017 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.7.2017  

 

3421/67RM/2017 - Návrh na odepsání škody 267 Kč 

 

3422/67RM/2017 - Zpráva z pracovní cesty do Chomutova na 21. Setkání hornických  

a hutnických měst a obcí ČR ve dnech 16. - 18. 6. 2017 

 

3423/67RM/2017 - Změna ve složení komise RMH pro plánování sociálních služeb 

 

3424/67RM/2017 - Schválení pracovní cesty na oslavy 90. výročí založení Kroužku  

krojovaných horníků Barbora  

 

3425/67RM/2017 – Změna ve složení komise RMH sociální a zdravotní 

 

3426/67RM/2017 - Odepsání nevymahatelné pohledávky Městského kulturního střediska  Havířov 
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U S N E S E N Í 
z 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.06.2017 

 

3362/67RM/2017 - Zvolení ověřovatele 67. schůze RMH, konané dne 28.06.2017________________ 

  

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 67. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 28.06.2017 

       pana Ing. Karla ŠLACHTU 

 

  

3363/67RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 66. schůze RMH, konané dne 14.06.2017__________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu z 66. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 14. června 2017  

 

 

3364/67RM/2017 - Schválení pořadu 67. schůze RMH, konané dne 28.06.2017_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.06.2017   

dle přílohy 

 

 

3365/67RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 67. RMH__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2785/58RM/2017 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník  

ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového  

- II. etapa“ v Havířově-Bludovicích 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2732/57RM/2017 Pronájem části pozemku parc. č. 1237/1, k.ú. Havířov-město,  

pod reklamními hodinami 

3134/64RM/2017 Zaměstnanost 2014 – 2020, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná 

správa, specifický cíl 4.1.1 

3162/64RM/2017 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady -  Odvolání a volba jednatele 

společnosti  

3200/65RM/2017 Pronájem části pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město 

3201/65RM/2017 Pronájem částí pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město 

3203/65RM/2017 Výpůjčka části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 

2742/1, k.ú. Havířov-město 

3204/65RM/2017 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 

3205/65RM/2017 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

3217/65RM/2017 Stavba č. 17030 „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu  

3218/65RM/2017 Stavba č. 17031 „Rekonstrukce střechy SD RENETA“  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu  

3219/65RM/2017 „VZ/336/OSRM/16 - „Multifunkční hřiště Havířov - Životice“ 

(číslo stavby 15021) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

dílo č. 912/OSRM/2016 

3220/65RM/2017 „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“ 

(číslo stavby 16036) – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě  

o dílo č. 808/OSRM/2016 

3224/65RM/2017 „Multifunkční hřiště Havířov – Životice, sanace základové 

pláně“ (číslo stavby 15021) – přímé zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu 

3228/65RM/2017 VZ/102/OŠK/17 – „Výměna elektroinstalace“ – rozhodnutí  

o výběru nejvhodnější nabídky 

3229/65RM/2017 VZ/103/OŠK/17 - „Výměna oken“ - rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky 

3237/65RM/2017 Návrh na prodloužení platnosti smlouvy k zajištění městské 

hromadné dopravy v Havířově do r. 2023 

3311/66RM/2017 „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita 

Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- uzavření 

Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 783/OSRM/2016 

3329/66RM/2017 Plošná oprava komunikací - zahájení zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 

3350/66RM/2017 Jmenování členů Občanské komise pro část města  

Havířov-Dolní Suchá 
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3366/67RM/2017 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město__  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv o jeden rok nájemcům bytů, kterým k 31.7.2017  

a 31.8.2017 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1   

 

                                              Z: ředitel  

MRA, s.r.o. 

   T: 1. 8. 2017 

   T: 1. 9. 2017    

 

 

3367/67RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 14 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….  

  2.  Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1073/5, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

  3.  Byt č. 13 o velikosti 1+1 na ulici Sukova 819/2, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………..  

  4.  Byt č. 29 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2 , Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

  5.  Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 753/135 , Havířov - Město, 

   pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

  6.  Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1010/6, Havířov - Město, 

   pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

  7.  Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

  8.  Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 818/1, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………. 

  9.  Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 999/54, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………….  

10.  Byt č. 14 o velikosti 1+2  na ulici Husova 545/5, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

11.  Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 767/4, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

12.  Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1254/8 , Havířov - Podlesí,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………. 
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13.  Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Tolstého 941/1, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

14.  Byt č. 22 o velikosti 1+3 na ulici 1. máje 959/2 , Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

15.  Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1034/19 , Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………….. 

16.  Byt č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, ……………….. 

17.  Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18, Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………. 

18.  Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………. 

19.  Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, ………………... 

 

p o v ě ř u j e 

 

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. 8. 2017 

 

 

3368/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení pořadu jednání, volba 2. ověřovatele_____________ 

 

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“)  

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání:  

1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodování jediného společníka společnosti.   

2. Schválení změny zakladatelské listiny společnosti  

3. Odvolání jednatele a volba jednatelů společnosti  

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny pro jednatele společnosti. 

5. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti  

6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. výše jeho 

měsíční odměny. 

7. Různé. 

 

v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: paní Ivetu Kočí Palkovskou  
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3369/67RM/2017 - 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.“), 

  

s c h v a l u j e 

 

program jednání:  

1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TSH a.s.  

2. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro člena dozorčí rady  

společnosti TSH a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro 

předsedu dozorčí rady společnosti TSH a.s.  

4. Odvolání a volba člena představenstva společnosti TSH a.s. 

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny pro člena představenstva 

společnosti TSH a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro 

místopředsedu představenstva společnosti TSH a.s. 

 

v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu: Bc. Alenu Zedníkovou 

 

 

3370/67RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - odvolání a volba 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.“), 

 

o d v o l á v á  

 

ke dni 1.7.2017 z funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.: 

Bc. Marka Plawneho, …………………………,   

(předseda)          …………………………………………………… 

 

v o l í  

 

ke dni 1.7.2017 do funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.: 

Ing. Bohuslava Niemiece, …………………………,    

                                          …………………………………………………… 
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u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.  

 

                                                                                      Z: vedoucí OPS        

                                                                                       T: 30.06.2017 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy dozorčí  

rady společnosti TSH a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo TSH a.s.      

                                                                                      T: 07/2017 

 

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: 08/2017 

 

 

3371/67RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - 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 Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále 

jen „společnost TSH a.s.“), 

  

s c h v a l u j e  

 

1. smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady společnosti TSH a.s. včetně  

výše měsíční odměny 9 000 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti  

TSH a.s. od 1.7.2017,  dle Přílohy č. 1 

2. smlouvu o výkonu funkce pro předsedu dozorčí rady společnosti TSH a.s. včetně  

výše měsíční odměny 12 500 Kč za výkon funkce předsedy dozorčí rady 

společnosti TSH a.s., dle Přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s. 

  

                                                                                       Z: vedoucí OPS        

                                                                                       T:  30.06.2017 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

Z: představenstvo TSH a.s.        

                                                                                      T: 7/2017 
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3372/67RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - odvolání a volba člena představenstva____________________  

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále 

jen „společnost TSH a.s.“), 

 

o d v o l á v á  

 

ke dni 1.7.2017 z funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.: 

p. Róberta Masaroviče, MSc., …………………………           

(místopředseda)                       …………………………………………………… 

 

v o l í  

 

ke dni 1.7.2017 do funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.: 

Bc. Marka Plawneho,   …………………………,   

                                      …………………………………………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.  

                                                                                     

Z: vedoucí OPS        

                                                                                      T: 30.06.2017 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby místopředsedy  

představenstva společnosti TSH a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo TSH a.s. 

                                                                                      T: 07/2017 

 

3. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném  

u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 

 

                                                                                       Z: představenstvo TSH a.s. 

                                                                                       T: 08/2017 

 

 

3373/67RM/2017 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti 

valné hromady - 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  
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v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664  

(dále jen „společnost TSH a.s.“), 

  

s c h v a l u j e  

 

1. smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva společnosti TSH a.s.,  

včetně měsíční odměny ve výši 20 000 Kč za výkon funkce člena představenstva 

společnosti TSH a.s. od 1.7.2017,  dle Přílohy č. 1 

2. smlouvu o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva TSH a.s., včetně 

měsíční odměny ve výši 20 000 Kč za výkon funkce místopředsedy 

představenstva společnosti TSH a.s., dle Přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s.  

 

                                                                               Z: vedoucí OPS 

                                                                               T: 30.06.2017  

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

                                                                               Z: představenstvo TSH a.s.  

                                                                         T: 7/2017 

 

 

3374/67RM/2017 - ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu“ – další postup v zadávacím řízení_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci společnosti Ridera Stavební a.s. o neuzavření smlouvy na veřejnou 

zakázku ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu“ ve znění přílohy č. 1 

 

r o z h o d l a  
 

1. o vyloučení společnosti Ridera Stavební a.s., se sídlem 708 00  Ostrava-Poruba,  

Dělnická 382/32, IČO: 45192464, neboť jako vybraný dodavatel neuzavřel 

smlouvu na veřejnou zakázku ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna 

oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“ 

 

2. o uplatnění práva na plnění z jistoty ve výši 400.000 Kč poskytnuté společností  

Ridera Stavební a.s. formou bankovní záruky 

 

3. o výběru dodavatele BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36  Bruzovice 88,  

IČO: 26807947, který se v zadávacím řízení ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží 

- výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“ umístil na základě 

původního hodnocení na druhém místě, jak vyplývá z přílohy č. 2 
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4. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/50/OSRM/17  

- „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“  

s dodavatelem BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36  Bruzovice 88,  

IČO: 26807947, s cenou 22.982.689,67 Kč bez DPH (27.809.054,50 Kč včetně 

DPH) v případě splnění podmínek jeho účasti v zadávacím řízení a po marném 

uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení a o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. komisi schválenou usnesením Rady města Havířova čís. 2876/59RM/2017  

ze dne 15.02.2017 posouzením podmínek účasti dodavatele  

BDSTAV MORAVA s.r.o. 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení o vyloučení 

        Z: vedoucí OPS 

        T: do 29.06.2017 

        

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

        T: po splnění podmínek  

účasti společnosti  

BDSTAV 

MORAVA s.r.o. 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OSRM 

        T: po marném uplynutí  

lhůty k podání      

námitek proti rozhodnutí 

o vyloučení                                                                             

a o výběru 

 

4. uplatnit právo na plnění z jistoty ve výši 400.000 Kč poskytnuté společností  

Ridera Stavební a.s. formou bankovní záruky 

Z: vedoucí OPS 

T: po zániku účasti  

v zadávacím řízení 

společnosti Ridera 

Stavení a.s.  

 

 

3375/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení změny 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 
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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“)  

 

s c h v a l u j e  

 

1. tyto změny zakladatelské listiny společnosti s účinností od 1.7.2017: 

    Článek VI Orgány společnosti  

    písm. b) – slova „jednoho jednatele“ se nahrazují slovy „dva jednatele“ 

    Článek VIII Jednatel 

    název článku – slovo „Jednatel“ se nahrazuje slovem „Jednatelé“ 

    Odst. 1. – slova „je jednatel“ se nahrazují slovy „jsou dva jednatelé“ 

    Odst. 2. – slova „Jednatel je oprávněn“ se nahrazují slovy „Oba jednatelé  

jsou oprávněni“ 

    Odst. 3. – první věta „Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně.“  

se vypouští a nahrazuje se novým zněním „Jménem společnosti jednají 

oba jednatelé vždy společně.“  

– ve druhé větě se slovo „jednatel“ nahrazuje slovy „oba jednatelé“, za 

slovem podpis se tečka nahrazuje čárkou, za kterou se doplňují slova 

„a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci.“ 

    Odst. 4. – slova „Jednatel rozhoduje“ se nahrazuje slovy „Oba jednatelé  

rozhodují“ 

    Článek IX Dozorčí rada 

    Odst. 2. písm. a) – slovo „jednatele“ se nahrazuje slovem „jednatelů“ 

    Článek X Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

    Odst. 1. – slovo „jednatele“ se nahrazuje slovem „jednatelů“ 

    Odst. 2. – slovo „Jednateli“ se nahrazuje slovem „Jednatelům“ 

    Odst. 3. – slovo „Jednateli“ se nahrazuje slovem „Jednatelům“ 

    Článek XI Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

    Odst. 1. – slova „předkládá jednatel“ se nahrazují slovy „předkládají jednatelé“  

a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“                     

    Odst. 2. písm. b) – slovo „jednateli“ se nahrazuje slovem „jednatelům“ 

    Odst. 3. – slovo „jednatel“ se nahrazuje slovem „jednatelé“, za slova  

„že v případě“ se doplňují slova „více jednatelů nebo“ a za slova „má 

každý“ se doplňují slova „jednatel nebo“ 

    Článek XVI Závěrečná ustanovení 

    Odst. 1. – stávající text se vypouští a tento odstavec nově zní takto: 

               „Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Havířova,  

               usnesením čís.  …………………. ze dne 26.6.2017.  

               Tato zakladatelská listina byla schválena Radou města Havířova, v působnosti     

               valné hromady společnosti, usnesením čís. ………….. ze dne 28.6.2017 a tímto  

               dnem nabývá platnosti, účinnosti nabývá dne 1.7.2017. 

    Odst. 2. – datum „21.5.2014“ se nahrazuje datem“ 2.3.2016“. 

 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti s účinností od 1.7.2017 ve znění  

přílohy č. 2  
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u k l á d á  

 

1. předložit zakladatelskou listinu společnosti k podpisu primátorce města  

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 29.6.2017 

 

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: jednatelé  

MRA, s.r.o. 

          T: 8/2017 

 

 

3376/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – odvolání jednatele a volba jednatelů 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“)  

 

o d v o l á v á  

 

ke dni 1.7.2017 z funkce jednatele společnosti 

pana Ing. Róberta Pustku,    …………………………… 

         ……………………………,  

…………………………… 

v o l í 

 

ke dni 1.7.2017  

do funkce 1. jednatele společnosti 

pana Róberta Masaroviče, MSc.,   …………………………… 

         ……………………………,  

…………………………… 

 

do funkce 2. jednatele společnosti  

pana Ing. Jiřího Lankočího,    …………………………… 

         ……………………………, 

…………………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 30.6.2017 
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2. provést změnu zápisu o obsazení funkce jednatelů v obchodním rejstříku  

vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 

          Z: jednatelé  

společnosti 

T: 8/2017 

 

 

3377/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny  

pro 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“)  

 

s c h v a l u j e   

 

smlouvu o výkonu funkce pro oba jednatele společnosti vč. měsíční odměny ve výši 

30 000 Kč za výkon funkce jednatele společnosti od 1.7.2017 dle Přílohy 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce do sídla společnosti  

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 30.6.2017 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce jednatele společnosti 

 

          Z: jednatelé  

společnosti 

          T: 7/2017 

 

 

3378/67RM/2017 - Městská realitní agentura, 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 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“)  
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o d v o l á v á  

 

ke dni 1.7.2017 z funkce člena dozorčí rady společnosti 

pana Ing. Bohuslava Niemiece,  …………………………… 

         (předseda)    ……………………………,  

…………………………… 

v o l í 

 

ke dni 1.7.2017 do funkce člena dozorčí rady společnosti 

pana Lukáše Oprchalského,  …………………………… 

        ……………………………,  

…………………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 30.6.2017 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy dozorčí  

rady společnosti 

 

          Z: předseda dozorčí rady 

          T: 7/2017 

 

3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 

          Z: jednatelé společnosti 

          T: 8/2017 

 

 

3379/67RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady  

vč. výše 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“)  

 

s c h v a l u j e   

 

1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. měsíční odměny  

ve výši 8 000 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti od 1.7.2017  

dle Přílohy č. 1 
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2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti vč. měsíční  

odměny ve výši 10 000 Kč za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti 

dle Přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí  

rady společnosti do sídla společnosti  

          Z: vedoucí OPS 

          T: 30.06.2017 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí  

rady společnosti 

          Z: jednatelé  

společnosti 

          T: 7/2017 

 

 

3380/67RM/2017 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov  

– III. Etapa – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  

ze dne 26. 1. 2017____________________________________________________     
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 3049/62RM/2017 ze dne 12.04.2017 v části schvaluje,  

která se rozšiřuje o další body: 

 

2. změny rozsahu díla dle článku III odst. 1 Smlouvy o dílo č. 40/MRA/2017  

ze dne 26. 1. 2017 dle přílohy č. 1, a s tím související snížení ceny díla o částku 

2.062.920,30 Kč bez DPH, tj. z původní ceny díla podle závazného rozpočtu  

ve výši 169.897.366,58 Kč bez DPH na částku 167.834. 446,28 Kč bez DPH  

 

3. změny položkového rozpočtu stavby ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  

související s bodem 2 tohoto usnesení 

 

4. změnu Seznamu subdodavatelů ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  

ze dne 26.1.2017, spočívající v nahrazení stávajícího subdodavatele společnosti 

BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947, 

novým subdodavatelem společností MEROPS spol. s r.o., se sídlem  

Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín, IČ: 25394282, včetně rozšíření 

objemu a povahy subdodávek, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017 ze dne 26.1.2017  

na provedení stavby „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví 

Statutárního města Havířov – III. Etapa“ v rozsahu bodu 1 až 4 tohoto usnesení  

se společností HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217,  

PSČ 150 00, IČO: 46678468 
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n e s c h v a l u j e  

 

změnu termínů v časovém harmonogramu postupu prací u 5 objektů, jak vyplývají 

z přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  

ze dne 26. 1. 2017  

          Z: ředitel MRA, s.r.o. 

          T: 07/2017  

 

 

3381/67RM/2017 - ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“ 

– rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem 737 01  Český Těšín, 

Slezská 2101/15, IČO: 25853473, který předložil ekonomicky nejvýhodnější 

nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace MSH Havířov  

– II. etapa, 2. část“, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/196/OSRM/17 –  

„Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“ s dodavatelem STASEKO PLUS 

s.r.o., se sídlem 737 01  Český Těšín, Slezská 2101/15, IČO: 25853473, s cenou 

9.849.806,99 Kč bez DPH (11.918.266,46 Kč včetně DPH) v případě splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 

odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), 

a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona  

Z: vedoucí OPS 

          T: do 04.07.2017 
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2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

          T: po splnění  

podmínek účasti  

vybraného dodavatele 

předložením všech 

dokladů dle § 122  

odst. 3 zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OSRM 

          T: po marném  

uplynutí lhůty k podání  

námitek proti rozhodnutí 

o výběru 

 

     

3382/67RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. František Neplech  

a Naděžda Neplechová________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu ……………… se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě …………………………………………………  manž. Františku 

Neplechovi a Naděždě Neplechové, 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, č. 2 a č.3.     

 

 

3383/67RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti MC Profi s.r.o._______ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á  

 

projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 34 o výměře 262 m
2
, pozemku  

parc.č. 35 o výměře 967 m
2
 a části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 2 100 m

2
, 

v kat. území Dolní Suchá, celková výměra  cca  3 329  m
2
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3384/67RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá__________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, o výměře cca 224 m
2
,  

k.ú. Prostřední Suchá, manželům Zdeňku a MUDr. Sylvě Tomečkovým, 

…………………………………, za účelem rozšíření zahrady 

 

     

3385/67RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá___________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu pozemku parc.č. 2194/18, zahrada o výměře 875 m
2
,  

k.ú.  Prostřední Suchá, panu Ivanu Caizlovi, ……………………, za účelem zahrady 

 

     

3386/67RM/2017 - Pronájem  pozemků parc.č. 249, 250, k.ú. Prostřední Suchá_________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem  pozemků parc.č. 249, vodní plocha o výměře 1070 m
2
, parc.č. 250, trvalý 

trávní porost o výměře 2747 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá, paní Haně Sezemské, bytem 

………………………………………………, za účelem údržby travnaté a vodní 

plochy, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 8. 2017,  

za nájemné ve výši 763 Kč/rok 

 

p o v ě ř u j e  

  

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

 

Z: vedoucí OSRM   

T: 31. 12. 2017 

 

 

3387/67RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2008/2, k.ú. Šumbark_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem pozemku  parc. č. 2008/2, orná půda o výměře 13315 m
2
, k.ú. Šumbark, 

za účelem zemědělské výroby, pro společnost Tadeáš Koch - Farma Stonava,  

se sídlem Stonava 1064, IČO: 45236101, na dobu neurčitou s půlroční výpovědní 

lhůtou, s účinností od 1. 8. 2017, za nájemné ve výši 3.222 Kč/rok 
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p o v ě ř u j e  

  

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

 

Z: vedoucí OSRM   

T: 31. 12. 2017 

 

 

3388/67RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu  

„REKO MS Havířov – Šumbark, 1.část“_________________________________  

          

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 826/1, 944/361, 828, 827,  

824/10, 716, 712/2, 714, 713, 626/1, 164/1, 165, 176, 155, 154/1, 144, 141/1, 132, 

131/1, 44, 215, 944/362, k.ú. Šumbark  (dále jen „pozemky“) o výměře  

cca 3.156 m
2
, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m
2 

+ DPH  

dle geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„ REKO MS 

Havířov – Šumbark, 1. část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31. 12. 2017 

 

 

3389/67RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti STYL INVEST s.r.o.__    
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

zřízení pozemkové služebnosti k části pozemku  v majetku města, a to parc.č. 866,   

k.ú. Havířov-město, spočívající v právu umístit, užívat, udržovat a opravovat na 

vlastní náklady zpevněnou manipulační plochu pro zásobování a v pozemkové 

služebnosti cesty za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, o celkové 

výměře 92 m
2
, dle GP č. 2151-33/2017 ze dne 12.06.2017 ve prospěch vlastníka 

pozemku parc.č. 865, k.ú. Havířov-město, jehož součástí je budova čp. 903,  jenž  

ke dni zřízení pozemkové služebnosti je  společnost STYL INVEST s.r.o.,  

se sídlem 703 00 Ostrava,Vítkovice, Na Obvodu 1085/37, IČO: 25352113,   

na dobu neurčitou  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

pozemkové služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.10. 2017 

 

  

3390/67RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č. 2645/71,  

k.ú. Prostřední Suchá_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci stavby č. 6045 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 

Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“ zřízení pozemkové služebnosti 

inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování přípojky 

NN pro měrný objekt na splaškové kanalizaci na ulici Hornosušské v Havířově  

– Prostřední Suchá, ve prospěch vlastníka nemovité věci, statutárního města 

Havířov, k pozemku parc.č. 2645/71, k.ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví pana 

Milana Trubky, …………………………………………………………, v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 3059-73/2017, o výměře 17 m
2
, za jednorázovou úhradu 

dle požadavku vlastníka ve výši 8 500 Kč, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

pozemkové služebnosti 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                                T: 31. 12. 2017 

 

 

3391/67RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a to 

parc.č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění, provozování  

a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110, IP – 12 – 8016810/VB5 Havířov 1908/2, 

Zabawski, příp. NNk  za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře  

18,20 m
2
 dle GP č. 3019-228/2016 ze dne 07.10.2016, 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 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

 

3392/67RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o._____________ 

              
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4945/1,  

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 STL plynovodní přípojky dn32, ID: 95107819, EVIS č. stavby 57879 

včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů dle GP č. 2137  

– 37/2017 ze dne 02.05.2017 (investorem a plátcem je stavebník, Petr Šimek, bytem 

…………………………………) za jednorázovou úhradu ve výši 2.125 Kč  

+ DPH, o výměře 17 m
2
  - graficky označeno v GP písmenem „C“, na dobu 

neurčitou ve prospěch GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 

Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 95 567 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

  

3393/67RM/2017 - Zrušení usnesení, záměry pronájmů částí nemovitých věcí__________________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 3. 5. 2017 č. 3130/64RM/2017, bod 3.,  

ve věci schválení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 55,69 m
2 

v přízemí obytného domu ul. J. A. Komenského 300/1, 

Havířov-Město, spol. Chris Pola s.r.o., IČO: 05418259, jako ateliér módní 

návrhářky a chráněná dílna 

 

s c h v a l u j e 

 

1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 55,69 m
2
 na ul. J. A. Komenského 300/1, Havířov-Město 
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

17,60 m
2 

a podíl na společných prostorách o výměře 8,65 m
2 

ve 3. poschodí 

zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. Somadent s.r.o., 

IČO: 28603796, na rozšíření zubní ordinace 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci – ateliéru o výměře 37,99 m
2
 a terasy  

o výměře 52,38 m
2
 v 9. nadzemním podlaží obytného domu ul. Sukova 2, 

Havířov-Město, spol. ATELIÉR_ŠTEFKOVÁ, s.r.o., IČO: 87848686, jako ateliér 

grafického designu 

 

4. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 6,80 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Moravská 25, Havířov-Šumbark, p. Sylvě Habrové, jako sklad 

pro vlastní potřebu 

 

  

3394/67RM/2017 - Výsledky veřejných soutěží, záměry pronájmů částí nemovitých věcí_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. nabídku do veřejné soutěže p. č. 2/OSRM/2017 – na pronájem části nemovité 

věci – garáže v obytném domě ul. Školní 39, Havířov-Šumbark, kterou podala  

p. Jana Bělicová 

 

2. že do veřejné soutěže p. č. 3/OSRM/2017 – na pronájem části nemovité věci –  

prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 29,60 m
2
, ul. Fibichova 23, 

Havířov-Město, nebyla podána žádná nabídka 

 

3. že do veřejné soutěže p. č. 4/OSRM/2017 – na pronájem části nemovité věci  

– garáže v obytném domě ul. Marie Pujmanové č. p. 1113/6, Havířov-Šumbark, 

nebyla podána žádná nabídka 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáže o výměře 18,22 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Školní 39, Havířov-Šumbark, s p. Janou Bělicovou, 

bytem …………………………………, za podmínek: 

- nájemné 710,- Kč/m
2
/rok, vč. DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  

- účel: garážování osobního vozidla 

 

2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 29,60 m
2 

v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23, Havířov-

Město. Minimální nájemné je stanoveno na částku 1 500,- Kč/m
2
/rok bez DPH. 

 

3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m
2 

v suterénu  

obytného domu ul. Marie Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark. Minimální 

nájemné je stanoveno na částku 700,- Kč/m
2
/rok, vč. DPH. 
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3395/67RM/2017 - Ukončení nájmů dohodou_____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 133,25 m
2 

ve  3. poschodí budovy zdravotního střediska,  

Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí nájemkyni p. Soni Jonštové, IČO: 49592360, 

dohodou k 31. 7. 2017 

 

2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 11,10 m
2 

v suterénu obytného domu na Hlavní tř. 440/69, Havířov-Město, 

nájemci p. Petru Svobodovi, IČO: 10034285, dohodou k 30. 6. 2017 

 

3. ukončení nájmu části nemovité věci – skladu pro vlastní potřebu o celkové  

výměře 3,20 m
2 

ve 12. nadzemním podlaží obytného domu na Dlouhé tř. 1144/91, 

Havířov-Podlesí, nájemci p. Richardu Chmelíkovi, dohodou k 31. 7. 2017 

 

  

3396/67RM/2017 -  „Multifunkční hřiště Havířov - Životice“ (číslo stavby 15021) – uzavření 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 912/OSRM/2016________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 912/OSRM/2016  

a to prodloužení o 135 kalendářních dnů 

 

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 912/OSRM/2016 na provedení stavby  

„Multifunkční hřiště v Havířově - Životicích“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení 

se společností EUROVIA CS, a.s., IČO: 452 749 24 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě  

o dílo č. 912/OSRM/2016 ze dne 4.1.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 912/OSRM/2016  

ze dne 4.1.2017 

                   Z: vedoucí OSRM 

                   T: 07/2017 
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3397/67RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou  

statutárním městem Havířov___________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

 

věcný dar v celkové výši 1 109,00 Kč od p. Pavla Rašky,  

………………………………… – učební pomůcka – Lidská kostra (PUZZLE) 

 

 

3398/67RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru statutárním městem Havířov______________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím peněžitého daru statutárním městem Havířov v celkové výši 10 000 Kč  

od společnosti Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá,  

IČO: 47677287, na oslavy 30. výročí založení ZŠ M. Pujmanové 

 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2017 výše 

uvedené usnesení a zvýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Pujmanové o finanční 

částku 10 000 Kč 

Z: vedoucí OŠK 

T: září 2017 

 

 

3399/67RM/2017 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu uplynutí funkčního období: 

 

paní Stanislavy Čujdíkové při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Kapitána Jasioka Havířov -  Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná ke dni 

11.09.2017 

   

j m e n u j e 

 

paní Stanislavu Čujdíkovou, bytem …………………………………,   

členem školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní    
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škola Kapitána Jasioka  Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná ke dni 12. 9. 2017 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku statutárního města podpisem jmenovacího dekretu 

 

u k l á d á 

 

1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady 

2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady  

 

          Z: vedoucí OŠK 

                                                                                          T: září 2017 

 

 

3400/67RM/2017 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu  

dětí a žáků na třídu za školní rok 2016/2017______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků  

na třídu za školní rok 2016/2017 dle přílohy č. 1 

 

 

3401/67RM/2017 - Informace o inspekčních zprávách a protokolech České školní inspekce_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e     n a     v ě d o m í 

 

výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní 

inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů za období květen  

2016 – duben 2017 těchto základních a mateřských škol 

 

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace 

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace  

Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace 

 

dle přílohy č. 1  
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3402/67RM/2017 - Návrh dodatku volebního řádu školských rad základních škol_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

dodatek č. 1 volebního řádu školských rad základních škol, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov a to takto: 

Článek XIII Vznik a zánik členství, bod 5) Členství ve školské radě zaniká,  

se rozšiřuje o odrážku - v případě opakované (3 krát) neomluvené neúčasti na 

zasedání školské rady na návrh člena školské rady 

 

u k l á d á  

 

vyhotovit dodatek č. 1 volebního řádu školských rad základních škol,  

kde zřizovatelem je statutární město Havířov 

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: červenec 2017 

 

 

3403/67RM/2017 - Návrh na stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Resslova_______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

že na základě pověření ředitelky Mateřské školy Havířov – Město Resslova 2/497, 

IČO: 61988693, Mgr. Michaely Durdiákové ze dne 21. 4. 2017, bude vykonávat 

funkci zástupce statutárního orgánu v plném rozsahu kompetencí od 1. 7. 2017  

paní Marie Blažová 

 

s t a n o v í 
 

plat zástupkyni statutárního orgánu Mateřské školy Havířov – Město 

Resslova 2/497, IČO: 61988693, dle přílohy č. 2 

 

 

3404/67RM/2017 - Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových organizací od 1. 7. 2017_ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelům příspěvkových organizací Městské kulturní středisko Havířov, 

Městská knihovna Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení,  

a to od 1. 7. 2017 dle přílohy č. 1 
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u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací Městské 

kulturní středisko Havířov, Městská knihovna Havířov a Správa sportovních  

a rekreačních zařízení 

                                                                                            Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                T: červen 2016 

 

 

3405/67RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního 

majetku – ZŠ a MŠ Na Nábřeží_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole a Mateřské škola Havířov - Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČO: 48805271), a to takto: 

 

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 200 000 Kč na nákup plynového varného kotle  

do školní kuchyně 

 

2. vyřazení investičního majetku: 

- plynový kotel FAGOR MG 915 BM, invent. č. HIM 20/ŠJ,  

v pořizovací ceně 108 262,40 Kč včetně DPH 

 

3. pořízení investičního majetku: 

- plynový varný kotel GHa 300 litrů v pořizovací ceně cca 142 153 Kč  

včetně DPH 

 

 

3406/67RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova___________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 76., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 76., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

  



 
USNESENÍ  

z 67. schůze Rady města Havířova 
konané dne 28.06.2017 

32 

3407/67RM/2017 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  

v období leden-květen 2017____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 

města Havířova, které byly realizovány v období leden – květen 2017  

u organizačních jednotek (OJ), dle příloh předloženého materiálu. 

 

 

3408/67RM/2017 - Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele  

průkazu ZTP a ZTP/P na území města__________________________________       

        

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

ke dni 30.6.2017 své usnesení č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010, kterým byly 

schváleny podmínky pro řešení zvláštního užívání místní komunikace za účelem 

zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P na území města 

Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nové podmínky pro řešení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení 

vyhrazeného parkování pro držitele průkazy ZTP a ZTP/P na území města Havířova 

s účinností od 1.7.2017, v předloženém znění: 

 

1) V případech žádostí o povolování zvláštního užívání místní komunikace  

za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP/P je možno 

vyhovět pouze občanům těžce zdravotně postiženým, kterým byly přiznány 

mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P), a to z důvodu postižení 

pohybového aparátu, kteří na základě doloženého lékařského potvrzení prokážou, 

že jsou schopni sami řídit motorové vozidlo nebo rodiči (nezletilého) dítěte, 

kterému byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkaz ZTP  

a ZTP/P). 

 

2) Žadatel nemá právní nárok na vyhrazení parkovacího místa.  

 

3) Vozidlo, pro které má být parkovací místo vyhrazeno, musí být ve vlastnictví  

žadatele, nebo osoby mající stejnou adresu trvalého pobytu jako žadatel a zároveň 

žijící s tímto žadatelem ve společné domácnosti, dále pak rodiče nezletilého 

dítěte. Za rodiče se považuje též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

4) Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace – vyhrazení  

parkovacího místa, bude vydáno na dobu platnosti parkovacího průkazu  

O7 označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.  
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5) V případě, že žadatel nepožádá o prodloužení vyhrazeného stávajícího  

parkovacího místa, resp. znovu nepodá žádost o povolení zvláštního užívání 

pozemní komunikace, bude správcem místních komunikací zajištěno odstranění 

dodatkové tabulky s číslem parkovacího průkazu O7. Parkovací místo bude na 

základě posouzení situace na místě samém v rámci společného místního šetření 

DI PČR, příslušného silničně správního úřadu a odboru komunálních služeb, buď 

ponecháno bez této dodatkové tabulky jako obecné parkovací místo pro vozidla 

označené speciálním označením O1 nebo bude zrušeno.  

 

6) Při dodatečném opětovném požádání o prodloužení stávajícího vyhrazeného 

parkování či podání žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 

již nemusí být k tomuto vlastníkem komunikace a příslušným silničním správním 

úřadem přihlédnuto, kdy toto bude individuálně zvažováno a v případě 

opětovného schválení budou vzniklé náklady s tím související uhrazeny 

žadatelem.   

 

7) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa,  

je občan povinen tuto skutečnost oznámit do 7 dnů ode dne, kdy tato změna 

nastala, jinak bude postupováno jako dle bodu č. 5. 

 

u k l á d á  

 

postupovat dle schválených podmínek pro povolování zvláštního užívání místních 

komunikací za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP  

a ZTP/P na území města Havířova 

Z: vedoucí OKS 

T: od 01.07.2017 

 

  

3409/67RM/2017 - Nařízení, kterým se vydává tržní řád____________________________________ 

                            

Rada města Havířova  

 

v y d á v á  

 

Nařízení, kterým se vydává tržní řád, ve znění dle přílohy č. 1 s úpravou přílohy  

č. 3, ve které se v popisu lokalit ulice Komenského nahrazuje ulicí Svornosti 

 

 

3410/67RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením 

O 1 pro pí. Malíkovou________________________________________________       

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost paní Šárky Malíkové, bytem ………………………………………………… 

o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného 

parkování na parkovišti místní komunikace ul. Balzacova pro vozidlo se speciálním 

označením O 1. 
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n e s c h v a l u j e  

 

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. Balzacova v Havířově pro vozidlo se speciálním označením O 1. 

 

 

3411/67RM/2017 - Změna podmínek rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2017_______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení čís. 2742/57RM/2017 ze dne 11.01.2017 v bodu 2, v návaznosti  

na přílohu č. 2, bod 1 v části Spoluúčast na úhradě pobytu takto: „Účastník uhradí 

podíl na ceně ve výši 2 000 Kč.“ 

 

 

3412/67RM/2017 - Změna vedoucího pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb__   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

  

rezignaci paní Ing. Libuše Roseové na funkci vedoucí pracovní skupiny 

komunitního plánování sociálních služeb „Senioři“ 

 

j m e n u j e 

 

vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb „Senioři“  

paní Mgr. Janu Tiahan Wojtoňovou 

  

 

3413/67RM/2017 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb_________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

  

Zprávu o plnění cílů a opatření „Komunitního plánu sociálních služeb  

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“  

za rok 2016 dle přílohy 
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3414/67RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku 

– MŠ Petřvaldská____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov – Šumbark  

Petřvaldská 32/262 (IČO: 619 88 570), a to takto: 

 

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  

120 000 Kč na nákup herních mobiliářů na školní zahrady 

 

2. pořízení investičního majetku: 

- šplhací souprava šestiboká v pořizovací ceně cca 76 000 Kč včetně DPH 

- zabudovaná síta do pískoviště v pořizovací ceně cca 24 000 Kč včetně DPH 

- dětské houpadlo dvoumístné v pořizovací ceně cca 17 000 Kč včetně DPH 

 

 

3415/67RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku  

– ZŠ Žákovská______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 

(IČO: 62331230), a to takto: 

 

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 200 000 Kč na nákup elektrického konvektomatu  

do školní kuchyně a terminálu pro výdejní okno včetně technických prostředků  

do školní kuchyně  

 

2. pořízení investičního majetku: 

- elektrický konvektomat v pořizovací ceně cca 520 000 Kč včetně DPH 

- terminál pro výdejní okno včetně technických prostředků do školní kuchyně  

v pořizovací ceně cca 50 000 Kč včetně DPH 
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3416/67RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

ZŠ Gen. Svobody____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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 za podmínek: 

- předmět nájmu: užívání tělocvičny školy a jejího příslušenství pro tělovýchovnou  

činnost,                             

- doba nájmu: od 15. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku, 

- nájemce: Městský fotbalový klub Havířov se sídlem U Hřiště 1418,  

Havířov-Prostřední Suchá, IČO 27008240.  

 

  

3417/67RM/2017 - „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený z projektů“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

„Zakoupení záruk     v roce 2017 na HW pořízený z projektů“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:     ne  

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   srpen 2017 

    termín dokončení:     31. srpen 2018 

    

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena v Kč 

bez DPH 

    

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem 

podání nabídky 
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8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíce  

přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých v posledních  

3 letech přede dnem podání nabídky s uvedením minimálně 3 služeb, přičemž 

předmětem každé bylo poskytování servisu včetně odstranění vad HW v oblasti 

IT po dobu alespoň jednoho roku u jednoho objednatele v minimální hodnotě 

600 tis. Kč bez DPH 

 

11. další podmínky:      

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy či pojistného certifikátu 

o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 

5 000 000 Kč  

- možnost hlášení a odstraňování vad v rozsahu 24x7, tzn. 24 hodin  

7 dní v týdnu 

- odstranění vady nejpozději do 24 hodin od zpřístupnění místa  

plnění objednatelem, pokud se zástupci smluvních stran nedohodnou jinak 

 

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 bodě 14. důvodové zprávy s doplněním dle návrhu člena RMH 

 

p o v ě ř u j e  

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem 

dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený z projektů“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený z projektů“  

              

          Z: vedoucí ORG 

          T: srpen 2017 
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3418/67RM/2017 - Ukončení smlouvy o makléřské činnosti č. 525/ORG/2016__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

ukončení smlouvy o makléřské činnosti č. 525/ORG/2016 uzavřené dne 06.06.2016 

se společností RENOMIA, a.s. se sídlem 639 00  Brno, Holandská 8, IČO: 

48391301, a to v souladu s článkem V. odst. 4 smlouvy bez udání důvodu 

s výpovědní lhůtou šesti měsíců počínaje prvním dnem následujícího měsíce po 

doručení výpovědi druhé smluvní straně 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem výpovědi smlouvy o 

makléřské činnosti č. 525/ORG/2016  

 

u k l a d á  

 

1. zajistit doručení výpovědi smlouvy o makléřské činnosti č. 525/ORG/2016 druhé  

smluvní straně 

                                                                                                        Z: vedoucí ORG 

                                                                                                        T: 30.6.2017 

 

2. zajistit výběr administrátora zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého  

rozsahu „Pojišťovací makléř“ 

Z: vedoucí ORG 

                                                                                                        T: 08/2017 

 

 

3419/67RM/2017 - Poskytování mobilních služeb v letech 2018 – 2019________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

1. výjimku z článku III odst. 4. a VI odst. 2. Zásad zadávání veřejných zakázek  

malého rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování mobilních služeb v letech  

2018 - 2019“ 

 

2. uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku malého rozsahu „Poskytování 

mobilních služeb v letech 2018 - 2019“ se společností O2 Czech Republic a.s.,  

se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336,  

za podmínek uvedených v příloze č. 1  

 

p o v ě ř u j e  

 

primátorku města podpisem rámcové dohody se společností O2 Czech Republic a.s. 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Poskytování mobilních služeb v letech  

2018 - 2019“ 
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3420/67RM/2017 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.7.2017___________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v odboru komunálních služeb změnu názvu oddělení zeleně a veřejných  

prostranství na oddělení odpadového hospodářství 

 

2. zřízení oddělení údržby veřejných prostranství v rámci odboru komunálních  

služeb 

 

3. Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 1.7.2017 dle přílohy 

 

s t a n o v í 

 

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 1.7.2017 na 323 zaměstnanců 

 

 

3421/67RM/2017 - Návrh na odepsání škody 267 Kč_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

odepsat škodu ve výši 267 Kč, která vznikla vyměřením úroku z prodlení úhrady 

daně z přidané hodnoty Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj 

 

 

3422/67RM/2017 - Zpráva z pracovní cesty do Chomutova na 21. Setkání hornických  

a hutnických měst a obcí ČR ve dnech 16. - 18. 6. 2017_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu z pracovní cesty Ing. Eduarda Heczka, člena ZMH a Ing. Jaroslava Gongola, 

CSc., člena ZMH do Chomutova na 21. Setkání hornických a hutnických měst  

a obcí ČR, které se uskutečnilo ve dnech 16. – 18. června 2017 
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3423/67RM/2017 - Změna ve složení komise RMH pro plánování sociálních služeb_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci člena komise RMH pro plánování sociálních služeb,  

pana Ladislava Solany, ke dni 30.06.2017 

 

j m e n u j e 

 

do funkce člena komise RMH pro plánování sociálních služeb pana  

Mgr. Tomáše Kolondru, ředitele sociálních služeb Armády spásy v Havířově,  

ke dni 01.07.2017 

 

 

3424/67RM/2017 - Schválení pracovní cesty na oslavy 90. výročí založení Kroužku  

krojovaných horníků Barbora_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pracovní cestu do města Karviná na oslavy 90. Výročí založení Kroužku 

krojovaných horníků Barbora dne 8. 7. 2017 pro paní Ivetu Kočí Palkovskou, 

členku RMH 

 

 

3425/67RM/2017 - Změna ve složení komise RMH sociální a zdravotní________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci členky komise RMH sociální a zdravotní Bc. Ivany Kožmínové  

ke dni 30.06.2017 

  

j m e n u j e 

 

do funkce členky komise RMH sociální a zdravotní Bc. Lenku Kapitánovou  

ke dni 1.7.2017 

 

 

  



 
USNESENÍ  

z 67. schůze Rady města Havířova 
konané dne 28.06.2017 

41 

3426/67RM/2017 - Odepsání nevymahatelné pohledávky Městského kulturního střediska Havířov 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

odepsání nevymahatelné pohledávky Městského kulturního střediska Havířov,  

IČO: 00317985, vůči dlužníkovi, fyzické osobě, Stanislavu Lingrovi,  

………………………………………………………………, ve výši  13.544,--Kč  

s příslušenstvím 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/57 744/2017 

  

VYŘIZUJE:   Mikulášová v.r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 17.07.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 68. schůze Rady města Havířova 

konané dne 17.07.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.07.2017 

 

3427/68RM/2017 - Zvolení ověřovatele 68. schůze RMH, konané dne 17.07.2017 

 

3428/68RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 67. schůze RMH, konané dne 28.06.2017  

 

3429/68RM/2017 - Schválení pořadu 68. schůze RMH, konané dne 17.07.2017 

 

3430/68RM/2017 - ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu“ – prominutí jistoty 

 

3431/68RM/2017 - Zpráva z pracovních cest do Turčianských Teplic, Omiše a Karviné 
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U S N E S E N Í 
z 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.07.2017 

 

3427/68RM/2017 - Zvolení ověřovatele 68. schůze RMH, konané dne 17.07.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 68. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 17.07.2017 

 

       pana Bc. Josefa BĚLICU 

 

 

3428/68RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 67. schůze RMH, konané dne 28.06.2017__________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu z 67. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 28. června 2017  

 

 

3429/68RM/2017 - Schválení pořadu 68. schůze RMH, konané dne 17.07.2017_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.07.2017  

dle přílohy 

 

 

3430/68RM/2017 - ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu“ – prominutí jistoty_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost společnosti Ridera Stavební a.s., se sídlem 708 00  Ostrava-Poruba, 

Dělnická 382/32, IČO: 45192464, o neuplatnění práva na plnění z jistoty  

ve výši 400.000 Kč poskytnuté formou bankovní záruky v zadávacím řízení 

ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu“ ve znění přílohy č. 1 
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r o z h o d l a  
 

o neprominutí uplatnění práva na plnění z jistoty ve výši 400.000 Kč poskytnuté 

společností Ridera Stavební a.s. formou bankovní záruky v zadávacím řízení 

ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a 

vstupního portálu“  

 

u k l á d á 

 

odeslat oznámení o neprominutí uplatnění práva na plnění z jistoty společnosti 

Ridera Stavební a.s.  

        Z: vedoucí OPS 

        T: do 21.07.2017 

 

 

3431/68RM/2017 - Zpráva z pracovních cest do Turčianských Teplic, Omiše a Karviné__________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ústně podané zprávy z pracovních cest: 

1. Turčianske Teplice, Slovensko - „Dni města“ ve dnech 16. – 18. 6. 2017  

- podala primátorka města Mgr. Jana Feberová 

2. Omiš, Chorvatsko - „51. Festival dalmatských kapel“ ve dnech 29. 6. – 2. 7. 2017  

- podala členka rady města Mgr. Stanislava Gorecká 

3. Karviná - „90. výročí založení Kroužku krojovaných horníků Barbora“  

dne 8. 7. 2017 - podala členka rady města p. Iveta Kočí Palkovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         pro hospodářský rozvoj 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
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U S N E S E N Í 
z 69. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.07.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

I. část  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.07.2017  

 

3432/69RM/2017 - Zvolení ověřovatele 69. schůze RMH, konané dne 26.07.2017 

 

3433/69RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 68. schůze RMH, konané dne 17.07.2017  
 

3434/69RM/2017 - Schválení pořadu 69. schůze RMH, konané dne 26.07.2017 

 

3435/69RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 69. RMH 

 

3436/69RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací  

na léta 2017 až 2019 

 

3437/69RM/2017 - „Dodávka 3 kusů osobních vozidel CNG“ - zahájení zadávacího řízení  

 

3438/69RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3439/69RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3440/69RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Oprava střechy obytných domů Nákupní 10, Moravská 1 - 5  

a Dlouhá třída 23 - 33“ 

 

3441/69RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

práce „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59, 

Havířov“ 
 

3442/69RM/2017 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov –  

III. Etapa – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  

ze dne 26. 1. 2017     

  

3443/69RM/2017 - Přidělení 9 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy  

v České republice, z.s.     
 

3444/69RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova – Bartoloměj Berilla 
 

3445/69RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů        
 

3446/69RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – MUDr. Miroslava Králíková        
 

3447/69RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Urbánek 
 

3448/69RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu  - Radim Mudra 
 

3449/69RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 

3450/69RM/2017 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů 
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3451/69RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 

3452/69RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům 

 

3453/69RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark 

 

3454/69RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti MC Profi s.r.o. 

 

3455/69RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/43, k.ú. Bludovice 

    

3456/69RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice 

 

3457/69RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice 

  

3458/69RM/2017 - Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696,  

parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark 

 

3459/69RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá      

 

3460/69RM/2017 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od paní Hany Durdilové          

 

3461/69RM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK Selská“           

 

3462/69RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark               

 

3463/69RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   

 

3464/69RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá 

 

3465/69RM/2017 - Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 

OC Rotunda s.r.o. 

 

3466/69RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti pro pozemky v majetku společnosti  

RUBING s.r.o. 

 

3467/69RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3468/69RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch pozemků, k.ú. Bludovice 

 

3469/69RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 

3470/69RM/2017 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby „Přednádražní  

prostor Havířov“            

 

3471/69RM/2017 - Zdravotní středisko na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – pronájmy,  

záměr prodeje  

  

3472/69RM/2017 - Ukončení nájmu a záměry pronájmů částí nemovitých věcí  

 

3473/69RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí  
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3474/69RM/2017 - Žádosti o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti 

 

3475/69RM/2017 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – spol. SEMAG spol. s r.o. 

 

3476/69RM/2017 - Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ – prodloužení  

doby realizace projektu 

 

3477/69RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 68 Operačního programu  

Životní prostředí 

 

3478/69RM/2017 - VZ/197/OSRM/2017 – „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“  

(číslo stavby 17030) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

3479/69RM/2017 - VZ/198/OSRM/2017 – „Rekonstrukce střechy SD RENETA“  

(číslo stavby 17031) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

3480/69RM/2017 - „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008) – Smlouva o smlouvě  

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného  

k dodávce elektrické energie 

 

3481/69RM/2017 - „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008) – Smlouva o zajištění 

přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

 

3482/69RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

3483/69RM/2017 - Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Balzacova    

  

3484/69RM/2017 - Žádosti o poskytnutí bezplatných pronájmů 
 

3485/69RM/2017 - Zahájení školního roku 2017/2018 v 1. třídách základních škol, jejichž  

zřizovatelem je statutární město Havířov 

  

3486/69RM/2017 - Souhlas vlastníka k podnájmu části nemovité věci Vysoké škole  

sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov 

 

3487/69RM/2017 - Sloučení mateřských škol - MŠ Resslova s MŠ Radniční 

            

3488/69RM/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2017,  

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statuárním 

městem Havířov   

 

3489/69RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Petřvaldská 

 

3490/69RM/2017 - Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových organizací od 1. 7. 2017 

 

3491/69RM/2017 - Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů v roce 2017 – vratka za neúčast 
 

3492/69RM/2017 - Dodatek č. 2 k Zásadám pro nájem bytů v domech zvláštního určení  

(Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova 
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3493/69RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 

3494/69RM/2017 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017 

 

3495/69RM/2017 - VZ/238/OKS/2017 „Plošná oprava komunikací“ – výběr nejvhodnější nabídky 

 

3496/69RM/2017 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída  

x 17. listopadu x Na Nábřeží 

 

3497/69RM/2017 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019 - zahájení  

zadávacího řízení  

 

3498/69RM/2017 - Uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby fontán a pítek  

 

3499/69RM/2017 - Podání žádosti o organizování veřejné služby (VS) 
 

3500/69RM/2017 - Ukončení Dohody o vypořádání důlních škod  

         

3501/69RM/2017 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
3502/69RM/2017 - Žádost o souhlas zřizovatele s umístěním zbraní na sekretariátu sídla 

Českomoravské myslivecké jednoty Karviná v objektu U Školy 17,  

735 64 Havířov-Dolní Suchá 

 

3503/69RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická   

 

3504/69RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská, Havířov 

 

3505/69RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením investičního majetku –  

ZŠ Gorkého 

 

3506/69RM/2017 - Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné  

finanční výpomoci  

 

3507/69RM/2017 - “Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2,  

Havířov - Šumbark“ – posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

 

3508/69RM/2017 - Změna doby trvání Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Společenského  

domu v Havířově 

   

3509/69RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace Českého  

hudebního fondu a Nadace Leoše Janáčka 

 

3510/69RM/2017 - Umístění loga sponzora hokejového klubu na Víceúčelové hale v Havířově-Podlesí  

 

3511/69RM/2017 - Souhlas zřizovatele s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 045/SSRZ/2013 
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3512/69RM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné  

hromady 4.8.2017 

 

3513/69RM/2017 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Jana Podlucká 

          

3514/69RM/2017 - ZPŘ/239/ORG/17 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4 - nové vyhlášení“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

          

3515/69RM/2017 - Prodej požárního vozidla Renault Mascott a nákup požárního dopravního  

automobilu pro JSDH Havířov Životice  

 

3516/69RM/2017 - Smlouva o spolupráci se společností OBBOD s. r. o. 

 

3517/69RM/2017 - Zahraniční pracovní cesta do města Zagorje ob Savi, Slovinsko 

 

3518/69RM/2017 - Rezignace člena občanské komise pro část města Havířov-Bludovice 
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U S N E S E N Í 
z 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.07.2017  

  

3432/69RM/2017 - Zvolení ověřovatele 69. schůze RMH, konané dne 26.07.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 69. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 26.07.2017 

      pana Ing. Jiřího MARTINKA 

 

 

3433/69RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 68. schůze RMH, konané dne 17.07.2017__________  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 68. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 17. července 2017  

 

 

3434/69RM/2017 - Schválení pořadu 69. schůze RMH, konané dne 26.07.2017_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.07.2017  

dle přílohy 

 

 

3435/69RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 69. RMH__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

1917/41RM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Výstavba 

železniční zastávky Havířov – Střed“   

3359/66RM/2017 VZ/145/OŠK/17 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. 

Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 

17012) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
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3402/67RM/2017 Návrh dodatku volebního řádu školských rad základních 

škol 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2998/61RM/2017 Zřízení pozemkových služebností  

3126/64RM/2017 Zřízení pozemkových služebností  

3155/64RM/2017 Poskytnutí propagačních předmětů  

3238/65RM/2017 Smlouva o způsobu užívání a podílu údržby v lesích 

zvláštního určení 

3239/65RM/2017 Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého 

svazu ochránců přírody Nový Jičín 

3276/66RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 

3279/66RM/2017 ZPŘ/256/MRA/16 - „Regenerace obytného domu ul.  

17. listopadu 15, 17, 19“ - rozhodnutí o vyloučení 

dodavatele z účasti v řízení 

3281/66RM/2017 ZPŘ/255/MRA/16 - „Sanace obytného domu Na 

Nábřeží 123-127“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele  

z účasti v řízení 

3295/66RM/2017 Výpůjčka části pozemku parc.č. 109/1, k.ú. Bludovice 

3299/66RM/2017 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s.           

3306/66RM/2017 Výpověď nájemní smlouvy, pronájem části nemovité 

věci 

3322/66RM/2017 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku 

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

3336/66RM/2017 VZ/104/OSV/17 – „Pobyty seniorů pro rok 2017 – nové 

vyhlášení“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

3337/66RM/2017 ZPŘ/146/ORG/17 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 

4x4“ - vyloučení účastníka a zrušení řízení 

3349/66RM/2017 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a 

JSDH Havířov Životice 

3377/67RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady – schválení 

smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny pro 

jednatele společnosti 

3379/67RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady – schválení 

smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady vč. výše 

odměny 

3396/67RM/2017 „Multifunkční hřiště Havířov - Životice“ (číslo stavby 

15021) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo  

č. 912/OSRM/2016 

3404/67RM/2017 Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových 

organizací od1.7.2017 
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3436/69RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací  

na léta 2017 až 2019__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o státní účelovou dotaci z programu Podpora bezpečnosti v obcích 

v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR  

a přijetí dotací na realizaci těchto dílčích projektů:  

projekt „Havířov – Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému  

  o tři kamerové body v lokalitě umístěného zařízení SUZ“ 

projekt „Havířov – Mobilní služebna Městské policie Havířov“ 

 

  

3437/69RM/2017 - „Dodávka 3 kusů osobních vozidel CNG“ - zahájení zadávacího řízení________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014  

vyřazení dlouhodobého majetku, a to dvou služebních osobních automobilů  

ve správě OJ 12 - Městská policie Havířov: 

- Škoda Octavia Combi 1,2 i, RZ  7T56010, rok výroby 2011, ujeto 250 000 km,  

pořizovací cena 392.600,00 Kč 

- Škoda Octavia 1,6 i LPG, RZ  8T11001, rok výroby 2012, ujeto 295 000 km,  

pořizovací cena 369.312,00 Kč, které budou v rámci níže uvedené veřejné 

zakázky odkoupeny dodavatelem 3 kusů nových osobních vozidel se započtením 

cen 

 

2. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Dodávka 3 kusů osobních vozidel CNG“ 

 

3. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

4. dílčí plnění:     ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

5. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

6. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

7. výši požadované jistoty:   20.000 Kč 

 

8. varianty nabídky:    ne 
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9. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané datum zahájení plnění: konec září 2017 (účinnost smlouvy) 
    termín dodání vozidla:  dle návrhu dodavatele, maximálně 

však nejpozději do 90 kalendářních 
dnů ode dne účinnosti smlouvy (ode 
dne zveřejnění smlouvy v registru 
smluv) 

  
10. kritérium hodnocení:             nejnižší nabídková cena v Kč bez 

DPH s váhou 100%, přičemž 
nabídková cena bude vypočítána jako 
rozdíl mezi cenou za dodání 3 kusů 
nových vozidel a cenou za prodej 3 
kusů stávajících vozidel 

 
11. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
doklady dle ust. § 75 zákona  

 
12. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný  
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  
veřejné zakázky, tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“ a „Opravy silničních vozidel“   

 
13. podmínky zadávacího řízení:  

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77  
odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 
dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel  
pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  
předložení informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, 
jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 
14. požadavky na plnění veřejné zakázky ve znění dle přílohy č. 1  
 
15. složení komise dle bodu 15. důvodové zprávy  

 
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu  

16. důvodové zprávy 
 

p o v ě ř u j e  
 
1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,  

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek 
účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 odst. 3 
zákona 

 
2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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3438/69RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 25 o velikosti 1+kk  na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………., 2. ……………., 3. ……………..  

2. Byt č. 20 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………..  

3. Byt č. 55 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………….. 

4. Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 760/133 , Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………….. 

5. Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 760/133, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. .………..…, 2. . ……..…………, 3. . …………………. 
6. Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

7. Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Kapitána Nálepky 743/3, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

8. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 937/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

   9. Byt č. 5 o velikosti 1+2  na ulici Emy Destinnové 1166/16, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………. 

10. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 979/30, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

11. Byt č. 42 o velikosti 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

12. Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1223/7 , Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..………… 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

13. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Národní třída 964/31, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………. 

14. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18 , Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………. 

15. Byt č. 37 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1 , Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1……..…………, 2. ……..………… 

16. Byt č. 10 o velikosti 1+4 na ulici Komunardů 984/6, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3.……..………… 

17. Byt č. 3 o velikosti 1+4 na ulici Na Nábřeží 760/133, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

18. Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 900/20, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………. 

19. Byt č. 8 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………. 

20. Byt č. 48 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark  

       pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………. 
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21. Byt č. 15 o velikosti 1+1 na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

22. Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Dělnická 563/18, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

23. Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1144/1, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………. 

24. Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Komunardů 984/6, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

25. Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 791/4, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

26. Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 940/3, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………. 

27. Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1252/12, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

28. Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Karvinská 1184/6, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

29. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 471/7, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..………… 

30. Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………. 

31. Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………. 

32. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 477/39, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………. 

33. Byt č. 3 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1222/5, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……..…………, 2. ……..…………, 3. ……..…………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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: vedoucí  

    ekonomického  

                            odboru MRA, s.r.o. 

                                                                                                                       T: 15. 8. 2017 

 

 

3439/69RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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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b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností 

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného 

usnesení rady města s účinností od 15. 6. 2017, 1. 7. 2017 a 15. 7. 2017 dle 

přílohy č. 1 

 

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

3440/69RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Oprava střechy obytných domů Nákupní 10, Moravská 1 - 5  

a Dlouhá třída 23 - 33“________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Oprava střechy obytných domů Nákupní 10, Moravská 1 – 5  

a Dlouhá třída 23 - 33“. 

 

2. rozdělení veřejné zakázky na části:  ano 

- samostatné zadávací řízení pro části: 

„Oprava střechy obytného domu Nákupní 10“ 

„Oprava střechy obytného domu Moravská 1, 3, 5“ 

„Oprava střechy obytného domu Dlouhá třída 23 – 33“ 

 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. dílčí plnění:     ne 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ne 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   20.000,- Kč pro část „Oprava střechy 

obytného domu Nákupní 10“ 

 

50.000,- Kč pro část „Oprava střechy  

obytného domu Moravská 1, 3, 5“  
       

110.000,- Kč pro část „Oprava střechy 

obytného domu Dlouhá třída 23 – 33“  

        

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   10/2017 

termín dokončení:    do 2 měsíců od předání staveniště 
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9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

 

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, doklady dle  

ust. § 75 zákona 

 

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, a to „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ 

- 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, a to osvědčení o autorizaci nebo osvědčení  

o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru 

pozemní stavby pro stavbyvedoucího 

 

12. technickou kvalifikaci 

- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. oprava ploché střechy u VZ 

„Oprava střechy obytného domu Nákupní 10“ v minimální hodnotě 

500.000,00 Kč bez DPH/1 střecha, u VZ „Oprava střechy obytného domu 

Moravská 1, 3, 5“ v minimální hodnotě 1.300.000,00 Kč bez DPH/1 střecha a 

u VZ „Oprava střechy obytného domu Dlouhá třída 23 – 33“ “ v minimální 

hodnotě 2.500.000,00 Kč bez DPH/1 střecha poskytnutých za posledních 5 let 

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. 3 takových stavebních prací u dané  části veřejné zakázky 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to: 

a) autorizaci v oboru pozemní stavby. 

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních zakázek, 

přičemž předmětem každé zakázky musela být oprava ploché střechy 

 

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 5.000.000 Kč před podpisem smlouvy 

 

14. podmínky realizace 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

 

15. složení komise dle bodu 15 důvodové zprávy 

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 16. důvodové  

zprávy 
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p o v ě ř u j e 

 
1. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 
 
2. administrátora zadávacího řízení posouzením nabídek a posouzením splnění  

podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  
ust. § 122 odst. 3 zákona  

 

  

3441/69RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  
práce „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59, 

Havířov“___________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

o d k l á d á 
 
rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
na stavební práce „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17,23,29,31,33,59, 
Havířov“. 

 

 

3442/69RM/2017 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov –  
III. Etapa – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  

ze dne 26. 1. 2017____________________________________________________     
  
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu termínů v časovém harmonogramu postupu prací uvedených v příloze č. 2  

Smlouvy o dílo č. 40/MRA/2017 ze dne 26.1.2017, jak vyplývá z přílohy č. 1 
tohoto materiálu 

 
2. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017 ze dne 26.1.2017  

na provedení stavby „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví 
Statutárního města Havířov – III. Etapa“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení  
se společností HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217,  
PSČ 150 00, IČO: 46678468 

 

p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 2  
ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017 

 
u k l á d á  

 
předložit k podpisu dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  
ze dne 26. 1. 2017  

          Z: vedoucí ekonomického  
                 odboru MRA, s.r.o. 

  T: 08/2017 
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3443/69RM/2017 - Přidělení 9 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy  

v České republice, z.s._________________________________________________     
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení 9 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu: 

-  č. 28 o vel. 0+1 v domě na ul. Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku, 

-  č. 16 o vel. 1+2 v domě na ul. Konzumní 385/20 v Havířově-Šumbarku, 

-  č.   3 o vel. 0+1 v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku,  

-  č.   4 o vel. 1+2 (dř. II. ktg.) v domě na ul. Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbarku, 

-  č.   2 o vel. 1+2 (dř. II. ktg.) v domě na ul. Jarošova 749/4b v Havířově-Šumbarku, 

-  č.   7 o vel. 1+2 v domě na ul. Mládí 1098/6 v Havířově-Šumbarku, 

-  č.   5 o vel. 1+3 v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku, 

-  č.   1 o vel. 1+3 v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku, 

-  č. 22 o vel. 1+2 v domě na ul. Moravská 476/41 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 , č. 2  

a č. 3 s výjimkou povinnosti úhrady jistot 

- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní  

agentura, s.r.o. 

 

     

3444/69RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova – Bartoloměj Berilla_____________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

udělení výjimky z čl. IV bodu 3 a 6 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova pro Bartoloměje Berillu,  

t.b. ……………………………… s tím, že nájemné u bytu č. 5 o vel. 1+3  v domě 

na ………………………………bude jmenovaným hrazeno měsíčně a stanovená 

jistota uhrazena splátkami ve výši 500,- Kč/měsíc    
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3445/69RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů____________________________________        
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
1. mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
situovaného v přízemí nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark  
p. Drahomíře Schmidtové, t.b. ……………………………… 
pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  
- 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.     

 
2. mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě města p. Vítězslavu Klímkovi, 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, č. 2 a č. 3.     

 
3. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 
Havířov-Šumbark manž. Jiřímu Klímovi a Janě Klímové, 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, č. 2 a č. 3.     

 
n e s c h v a l u j e 

 
4. mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město manž.  Zlatě Turkové  
a Vladimíru Turkovi, t.b. ……………………………… 

 

     

3446/69RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – MUDr. Miroslava Králíková__________        
 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 
mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období  v lokalitě 
Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí MUDr. Miroslavě Králíkové,  
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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3447/69RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Urbánek_______________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

p. Jiřímu Urbánkovi, nar. ……………, bytem ………………………………, 

mimořádné přidělení obecního bytu č. 15 o velikosti 3+1 na ul. ……..…………,  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období, 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. 9. 2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2  

a č. 3.     

 

     

3448/69RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu  - Radim Mudra___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného dvoupokojového nebo jednopokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město  p. Radimu Mudrovi,  

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, č. 2 a č.3    

 

     

3449/69RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů____________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 0+1 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ……………………………… 

p. Danuši Valentové, 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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2. přidělení konkrétního 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 ………………………………p. Darině Vandové, 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 a na dobu 3 měsíců s možností prodloužení  

s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a stanovená jistota uhrazena splátkami 

ve výši 500,- Kč/měsíc     

 

n e s c h v a l u j e 

 

3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 15 o vel. 1+1 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ………………  p. Evě Otavové, t.b. ……………………… 

    

 

3450/69RM/2017 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů______________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 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. Evě Waśniowské, 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   

 

2. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………….. 

manž. Vlastimilu Beierovi, t.b. …………………………….. 

a Věře Jevgenjevně Stelmachové  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, č. 2 a č. 3   

 

  

3451/69RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů______________________________      

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení Ing. Ivy Vystavělové, trvale bytem …………………………….. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na 

…………………………, jehož nájemcem je její matka p. Jaromíra Vystavělová  
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2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Petra Parchanského, trvale …………………………….. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+1 v domě na ul. …………………………….., 

jehož nájemcem je jeho družka p. Ilona Gorylová pod podmínkou, že před 

uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě  

p. I. Gorylová předloží doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

  

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Miroslava Bartka, trvale bytem …………………………….. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2 v domě na ul. 

…………………………….., jehož nájemcem je jeho dcera Dominika Bartková  

pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - 

přistoupení ke smlouvě jmenovaní předloží doklad o způsobu řešení pohledávek 

vůči městu Havířov 

 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Dominika Hály, trvale bytem …………………………….. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na ul. …………………, 

jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. Simona Hálová a Petr Hála  

 

5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Aleny Špocové, trvale bytem …………………………….. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+4 v domě na ul. 

…………………………….., jehož nájemkyní je její matka p. Alenka Špocová  

 

6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. Rostislava Cholasty, trvale bytem …………………………….. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě na ul. 

…………………………, jehož nájemkyní je jeho matka p. Ludmila Cholastová  

 

7. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Petry Pallové, trvale bytem …………………………….. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě na ul. …………………………….., 

jehož nájemcem je p. Jan Fila  

 

8. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Ondřeje Foltána, trvale bytem …………………………….. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+2 v domě na ul. …………………, 

jehož nájemcem je jeho matka p. Lenka Foltánová  
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3452/69RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům______________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 28 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Jaselská 1195/2 v Havířově-Městě s p. Ivetou Bohušovou, 
t.b. …………………………….. pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov, 
- 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 nájemné bude 
hrazeno měsíčně a stanovená jistota uhrazena splátkami ve výši 500,- Kč/měsíc   

 
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Nákupní 422/8  v Havířově-Šumbarku  
s manž. Marcelou Plachetkovou a Štefanem Plachetkou, 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, č. 2 a č. 3 

 

  

3453/69RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 626/1 o výměře cca 45 m
2
,  

kat. území Šumbark, manželům Jiřímu Bartkovi a Marcele Bartkové,  
bytem …………………………….., za účelem vybudování  
příjezdu a odstavné plochy k budoucímu objektu  

 

 
3454/69RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti MC Profi s.r.o._______ 

 
Rada města Havířova 
 

o d k l á d á  

 

projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 34 o výměře 262 m
2
, pozemku parc.č. 

35 o výměře 967 m
2
 a části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 2 771 m

2
, v kat. 

území Dolní Suchá, společnosti MC Profi s.r.o., se sídlem Dětmarovice čp. 1124, 

735 71, IČO: 25891847 za účelem výstavby a následného provozování 

administrativně-skladovací haly  
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3455/69RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/43, k.ú. Bludovice____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/43, zahrada o výměře 157 m
2
,  

k.ú.  Bludovice, manželům Jiřímu Hradilovi, Šeříkova 1086/12,  

Havířov - Bludovice, a Janě Hradilové, ……………………………..,  

za účelem zahrady 

 

   

3456/69RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 606/6, ostatní plocha o výměře 165 m
2
,  

k.ú. Bludovice, manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým,  

bytem …………………………….., za účelem zahrady  

 

 

3457/69RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice____________________________ 

  

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova   

schválit prodej pozemku  parc.č. 1151/3, ost.plocha  o výměře 250 m
2
, kat. území 

Bludovice společnosti Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 301/1, Havířov-Bludovice, 

IČO: 27834395 za účelem scelení pozemků za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

82.370,- Kč (tj. cca 329,50 Kč/m
2
) + 1.700,- Kč za zpracování znaleckého posudku 

+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

3458/69RM/2017 - Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696,  

parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e       

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej částí pozemků parc.č. 1692 o výměře cca 7 m
2
, parc.č. 1693  

o výměře cca 64 m
2
, parc.č. 1695 o výměře cca 313 m

2
, parc.č. 1696 o výměře  

cca 143 m
2
, parc.č. 1698/2 o výměře cca 2 273 m

2
, sloučených a nově označených 

dle geometrického plánu č. 1826-21/2017 jako parc.č. 1698/5 o celkové výměře  

2 801 m
2
, k.ú. Šumbark společnosti Centrum bydlení pro seniory Havířov, s.r.o.,  
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se sídlem Italská 753/27, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČO: 02540291, přičemž  

na výše uvedených pozemcích se nachází stavby v majetku společnosti  - 

parkoviště, pěší komunikace a zahrada za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

400,- Kč/m
2
, tj. 1.120.400,- Kč, navýšenou o cenu za zpracování znaleckého 

posudku 2.100,- Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň. 

 

 

3459/69RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá________________      

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou 

geometrickým plánem č. zak. 3041-85/2016  a nově označenou jako pozemek 

parc.č. 1197/280 o výměře 7 m
2
,  k.ú. Prostřední Suchá paní  

Mgr. Zdeňce Oeschnerové, bytem …………………………….. 

pod již postavenou garáží za cenu v místě a čase obvyklou 480,- Kč/m
2
,  

tj. 3.360,- Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

3460/69RM/2017 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od paní Hany Durdilové_______________________________________________          

 

Rada města Havířova 

  

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku 

parc.č.  4056/3, o výměře 17 m
2
, k.ú. Havířov-město, od vlastníka  

paní Hany Durdilové, …………………………….., která stavbu nabídla městu, 

vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

3461/69RM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK Selská“____________           

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 5042 „Chodník MK Selská“ 

1. výpůjčku částí pozemků k.ú.  Bludovice, parc. č. 1183, parc. č. 1184   

a   parc.č.  1229/6 o celkové výměře cca 55 m
2
, ve vlastnictví Martina Javůrka  

a Jitky Javůrkové, bytem …………………………….., stavebníkovi - 

statutárnímu městu Havířovu, pro účely výstavby chodníku a přeložky oplocení 

s tím, že doba výpůjčky je sjednána od zahájení stavebních prací, do doby 

konečného vypořádání dokončené stavby           
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2. výpůjčku části pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1254/1 , o výměře cca 24 m
2
,  

ve vlastnictví  manž. Ing. Marka Bystroně a Ing. Lucyny Bystroň, oba bytem 

…………………………….., stavebníkovi - statutárnímu městu Havířovu, pro 

účely výstavby chodníku s tím, že doba výpůjčky je sjednána od zahájení 

stavebních prací, do doby konečného vypořádání dokončené stavby           

 

3. výpůjčku části pozemku  k.ú.  Bludovice, parc. č. 1229/5 , o výměře  cca 101  m
2
,  

ve spoluvlastnictví Marie Jedličkové, bytem ……..……………………… 

a Lidie Kosiec, bytem …………………………….. 

stavebníkovi - statutárnímu městu Havířovu, pro účely výstavby chodníku s tím, 

že doba výpůjčky je sjednána od zahájení stavebních prací, do doby konečného 

vypořádání dokončené stavby           

 

4. výpůjčku části pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 622  o  výměře cca 53 m
2
,  

ve vlastnictví manž. Miroslava Slivky a Anny Slivkové, bytem 

…………………………….., stavebníkovi - statutárnímu městu Havířovu, pro 

účely výstavby chodníku, betonové palisády s přeložky oplocení s tím, že doba 

výpůjčky je sjednána od zahájení stavebních prací, do doby konečného 

vypořádání dokončené stavby           

 

5. výpůjčku části pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1248, o výměře cca 8 m
2
,  

ve spoluvlastnictví Marie Nierostkové a Tadeáše Nierostka, oba bytem 

…………………………….., stavebníkovi - statutárnímu městu Havířovu,  

pro účely výstavby  chodníku a přeložky oplocení s tím, že doba výpůjčky  je 

sjednána od zahájení stavebních prací, do doby konečného vypořádání dokončené 

stavby           

 

6. a)  výpůjčku část pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1229/7, o výměře cca  32 m
2
,  

ve vlastnictví  Aliny Kolorzové, bytem …………………………….. 

     stavebníkovi - statutárnímu městu Havířovu, pro účely výstavby chodníku  

s tím, že doba výpůjčky je sjednána od zahájení stavebních prací, do doby 

vypořádání věcného břemene  

    b) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného, statutárního  

města Havířova umístit, provozovat a odstranit na  pozemku k.ú. Bludovice  

parc. č. 1178  ve  vlastnictví povinné  Aliny Kolorzové, bytem …………….., 

část chodníku a vstupovat a vjíždět na pozemek v rozsahu dle zaměření 

dokončené stavby, přičemž povinná zřídí věcné břemeno ve prospěch města 

bezúplatně a požaduje ze strany města břemeno dle následujícího bodu  

c) zřízení věcného břemene vyhrazeného parkování na pozemku  k.ú. Bludovice, 

parc. č. 1273, pro jedno parkovací stání na budoucím nově vybudovaném 

parkovišti před ZŠ  na ul. Selská, ve prospěch nemovitosti  č.p. 412/15,  

ve vlastnictví  Aliny  Kolorzové, bytem …………………………….. 

s tím, že věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně     

          

7. výpůjčku  pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1229/3, o výměře cca 8 m
2
,  

ve vlastnictví Eryka Folwarczného, bytem …………………………….., 

stavebníkovi - statutárnímu městu Havířovu, pro účely výstavby chodníku s tím, 

že doba výpůjčky je sjednána od zahájení stavebních prací, do doby konečného 

vypořádání dokončené stavby           

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 69. schůze Rady města Havířova 
konané dne 26.07.2017 

25 

 

8. výpůjčku části pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1251 o  výměře cca 15 m
2
,  

ve vlastnictví Věry Pawlasové a Bc. Daniela Pawlase, oba 

bytem…………………………….., stavebníkovi - statutárnímu městu Havířovu, 

pro účely výstavby chodníku s tím, že doba výpůjčky je sjednána od zahájení 

stavebních prací, do doby konečného vypořádání dokončené stavby           

 

9. a) výpůjčku části pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1178  o  výměře cca 4 m
2
,  

ve vlastnictví Josefa Pawlase, bytem …………………………….., 

stavebníkovi - statutárnímu městu Havířovu, pro účely výstavby chodníku  

a odvodňovacího žlabu s tím, že doba výpůjčky je sjednána od zahájení 

stavebních prací, do doby vypořádání věcného břemene           

b) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného, statutárního  

města Havířova umístit, provozovat a odstranit na pozemku k.ú. Bludovice  

parc. č. 1178  ve  vlastnictví povinného Josefa Pawlase, bytem 

…………………………….., část chodníku a odvodňovací žlab a vstupovat 

a vjíždět na pozemek v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za 

jednorázovou úhradu 125,-Kč/m
2
 zastavěné plochy pozemku 

 

10. výpůjčku částí pozemků k.ú.  Bludovice, parc. č. 1280,  parc. č. 1284,   

parc.č. 1286, parc. č. 1287, parc. č. 1289 a parc. č. 1259/1, o celkové výměře  

cca 172  m
2
, ve vlastnictví  Farního sboru Slezské církve evangelické a.v.  

v Havířově - Bludovicích,  se  sídlem  Selská 428/12, Havířov – Bludovice,  

IČO: 69624585, stavebníkovi - statutárnímu městu Havířovu, pro účely výstavby 

chodníku s tím, že doba výpůjčky je sjednána od zahájení stavebních prací,  

do doby konečného vypořádání dokončené stavby           

 

11. výpůjčku částí pozemků k.ú.  Bludovice, parc. č. 1249 a 1250  o celkové  

výměře cca 59 m
2
, ve spoluvlastnictví Tomáše Jaworka  a Marcely Fierlové, oba 

bytem …………………………….., stavebníkovi - statutárnímu městu 

Havířovu, pro účely výstavby chodníku s tím, že doba výpůjčky je sjednána od 

zahájení stavebních prací, do doby konečného vypořádání dokončené stavby           

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1- 11  

 

                                                                                                            Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit pro účely realizace a vypořádání stavby č. 5042 „Chodník MK Selská“ 

1. výkup  částí pozemků k.ú.  Bludovice, parc. č. 1183, parc. č. 1184   

a   parc.č.  1229/6 o celkové výměře cca 55 m
2
, ve vlastnictví Martina Javůrka  

a Jitky Javůrkové, bytem …………………………….., zastavěných chodníkem  

a přeložkou oplocení v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,  

za sjednanou kupní cenu 400,-Kč/m
2
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2. výkup části pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1254/1 , o výměře cca 24 m
2
,  

ve vlastnictví  manž. Ing. Marka Bystroně a Ing. Lucyny Bystroň, oba bytem 

…………………………….., zastavěného chodníkem v rozsahu dle zaměření 

dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,-Kč/m
2
            

3. výkup části pozemku  k.ú.  Bludovice, parc. č. 1229/5 , o výměře cca 101 m
2
,  

ve spoluvlastnictví Marie Jedličkové, bytem ……………………………..,  

a Lidie Kosiec, bytem …………………………….., zastavěného chodníkem v 

rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,-Kč/m
2
            

4. výkup části pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 622  o  výměře cca 53 m
2
,  

ve vlastnictví manž. Miroslava Slivky a Anny Slivkové, bytem 

…………………………….. zastavěného chodníkem a přeložkou oplocení 

v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,-Kč/m
2
            

5. výkup části pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1248, o výměře cca 8 m
2
,  

ve spoluvlastnictví Marie Nierostkové a Tadeáše Nierostka, oba bytem 

…………………………….., zastavěného chodníkem a přeložkou oplocení 

v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,-Kč/m
2
                

6. výkup  pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1229/3,  o celkové  výměře 8 m
2
,  

ve vlastnictví  Eryka Folwarczného, bytem …………………………….., 

zastavěného chodníkem, za sjednanou kupní cenu 400,-Kč/m
2
              

7. výkup části pozemku k.ú.  Bludovice, parc. č. 1251 o  výměře cca 15 m
2
,  

ve vlastnictví Věry Pawlasové a Bc. Daniela Pawlase, oba bytem  

…………………………….., zastavěného chodníkem v rozsahu dle zaměření 

dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,-Kč/m
2
            

8. výkup částí pozemků k.ú.  Bludovice, parc. č. 1280,  parc. č. 1284,  parc.č. 1286,  

parc. č. 1287, parc. č. 1289 a parc. č. 1259/1, o celkové výměře cca 172  m
2
,  

ve vlastnictví  Farního sboru Slezské církve evangelické a.v.  v Havířově - 

Bludovicích,  se  sídlem  Selská 428/12, Havířov – Bludovice,  IČO: 69624585, 

zastavěných chodníkem v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou 

kupní cenu 400,-Kč/m
2
            

9. výkup částí pozemků k.ú.  Bludovice, parc. č. 1249 a 1250  o celkové  výměře 

cca 59 m
2
, ve spoluvlastnictví Tomáše Jaworka  a Marcely Fierlové ,  

oba bytem …………………………….., zastavěných chodníkem v rozsahu dle 

zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,-Kč/m
2
            

 

 

3462/69RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark__________________               

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark   

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškoly, pro provozovatele autoškoly paní Ivu Smelíkovou,  

bytem …………………………….., IČO:  72982268 
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3463/69RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pronájem pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark  za účelem 

využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky autoškoly, pro 

provozovatele autoškoly Mgr. Radima Hrubeše, bytem ……………………………,  

IČO: 18972683 za těchto podmínek: 

- na dobu neurčitou od 1.9.2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- za smluvní nájemné ve výši 3.000,- Kč/ročně včetně DPH (pro plátce DPH),  

splatné do konce měsíce ledna běžného roku, 

- nájemce není oprávněn užívat pronajímanou plochu v době provádění zkoušek  

z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel prováděných Magistrátem 

města Havířova  

- nájemce je povinen dodržovat provozní řád Magistrátu města Havířova na užívání 

cvičné plochy 

- nájemce zajistí na pronajímané ploše pořádek  

- nájemce v rámci umístění jakýchkoliv zařízení nesmí zasáhnout do konstrukce  

zpevněné plochy 

- v době, kdy autoškola tuto plochu nebude využívat, může plochu využívat  

veřejnost na základě povolení Magistrátu města Havířova a za podmínek 

uvedených v provozním řádu 

 

s c h v a l u j e     

 

ukončení pronájmu  pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark,  

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky autoškol 

s provozovatelem autoškoly panem Davidem Kvíčalou, bytem …………………… 

IČO: 76545997,  a to dohodou k 31.08.2017  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení smlouvy o nájmu č. 1121/OSRM/2015 

                                                                                                         

Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T: 30.09.2017  

 

    

3464/69RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem pozemku parc.č. 2194/18, zahrada o výměře 875 m
2
, k.ú.  Prostřední 

Suchá, panu Ivanu Caizlovi, ………………………...., za účelem zahrady, na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 9. 2017, za nájemné  

ve výši 6.450 Kč/rok 
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a  

 

ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2194/18, zahrada o výměře 875 m
2
,  

k.ú.  Prostřední Suchá, s manžely Jiřím a Věrou Kocurovými, bytem 

…………………………….. dohodou ke dni 31. 8. 2017 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy  

a dohody o ukončení nájmu pozemku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                Z: vedoucí OSRM   

                                                                                                               T: 31. 12. 2017 

 

 

3465/69RM/2017 - Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 

OC Rotunda s.r.o.____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako služebnosti inženýrské sítě, k pozemkům  

v majetku města a to parc.č. 2996/11, 3000/1, 3211/1, k.ú. Bludovice spočívající 

v právu umístění a vedení prodloužení vodovodu ( dále jen „vodovod“), 

provozování vodovodu a provádění jeho úprav, oprav, údržby, rekonstrukce  

a modernizace za účelem zlepšení jeho výkonnosti, právu vstupu a vjezdu, 

v rozsahu dle GP č. 4143-360/2016 ze dne 17.10.2016, na dobu neurčitou 

2. zřízení věcného břemene, jako služebnosti inženýrské sítě, k pozemkům  

v majetku města a to parc.č. 2996/11, 3211/1, 2996/1, 2996/7, k.ú. Bludovice 

spočívající v právu umístění a vedení přípojky splaškové kanalizace (dále jen 

„přípojka SK“), provozování přípojky SK a provádění jejich úprav, oprav, 

údržby, rekonstrukce a modernizace za účelem zlepšení její výkonnosti, právu 

vstupu a vjezdu, v rozsahu dle GP č. 4208-50a/2017 ze dne 09.03.2017, na dobu 

neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 67.600,- Kč + DPH, o celkové výměře 

338 m
2
, ve prospěch pozemku parc.č. 2995/4, jehož součástí je stavba pro obchod 

č.p.1655, k.ú. Bludovice, který je ke dni zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě ve vlastnictví společnosti OC Rotunda s.r.o., se sídlem: Štěpánská 

2071/37, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 023 55 434 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                            T: 31.12.2017 
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3466/69RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti pro pozemky v majetku společnosti  

RUBING s.r.o._______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 944/366, 

944/367, 944/378, 944/379, 944/674, k.ú. Šumbark spočívající v právu vést, 

provozovat a udržovat přípojku splaškové kanalizace DN 150 v rámci stavby  

„Výrobně administrativní komplex společnosti RUBING s.r.o.“ a v právu vstupu  

a vjezdu na pozemky města prostředky a mechanismy obvyklými při provozování, 

opravě, údržbě a kontrole přípojky splaškové kanalizace DN 150, dle GP č. 1770-

181/2015 ze dne 13.10.2015 o rozsahu 69,20 m
2
,  za jednorázovou úhradu ve výši 

13.840,- Kč + DPH, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemků parc.č. 2736/5, 

2736/1, k.ú. Šumbark, jenž ke dni zřízení služebnosti je vlastník RUBING s.r.o,  

se sídlem: Starobělská 826/55, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 646 12 473,  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

služebnosti inženýrské sítě 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

 

3467/69RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku města 

a to parc.č. 2566/5, 2566/6, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního 

kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110, IP – 12 – 8017076/VB3 

Havířov 2577/3, p. Bednář, příp. NNk  za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč  

+ DPH, o výměře 7,60 m
2
 dle GP č. 1258-113/2016 ze dne 06. 06. 2016, na dobu 

neurčitou 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku města  

a to parc.č. 2604/25, 2604/28, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, 

umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR110, IP – 12 – 

8018482/VB2 Havířov 2283, Plachetka, příp. NNk  za jednorázovou úhradu 

10.000,- Kč + DPH, o výměře 21,80 m
2
 dle GP č. 3044-466/2016 ze dne 

10.01.2017, 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 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

 

3468/69RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch pozemků, k.ú. Bludovice______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako služebnosti inženýrské sítě, k pozemkům  

v majetku města a to parc.č. 1087/4, 1087/7, k.ú. Bludovice ve prospěch stavby  

SO 01 vodovod ul. Zákostelí, Havířov (dále jen „stavba vodovodu“)  spočívající  

ve vedení, provozování, opravy a údržby, výkopů ručních i mechanických za 

účelem oprav a  údržby  stavby vodovodu včetně práva úpravy za účelem 

modernizaci nebo zlepšení výkonnosti stavby vodovodu,  za jednorázovou úhradu 

ve výši 23.000,-Kč + DPH, o výměře 115 m
2
 dle GP č. 4188-6a/2017 ze dne 

05.05.2017, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení věcného břemene, jako služebnosti inženýrské sítě, k pozemkům  

v majetku města a to parc.č. 1064/13, 1065, 1087/4, 1087/7, k.ú. Bludovice  

ve prospěch stavby SO 02 plynovod ul. Zákostelí, Havířov (dále jen „stavba 

plynovodu“) spočívající ve vedení, provozování, opravy a údržby, výkopů 

ručních i mechanických za účelem oprav a údržby  stavby plynovodu včetně 

práva úpravy za účelem modernizaci nebo zlepšení výkonnosti stavby plynovodu,  

za jednorázovou úhradu ve výši 41.600,-Kč + DPH, o výměře 208 m
2
 dle GP  

č. 4188-6b/2017 ze dne 05.05.2017, na dobu neurčitou, 

 

jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je stavba vodovodu a stavba plynovodu 

ve spoluvlastnictví manželů Jana Kotuly a Martiny Kotulové, oba bytem 

…………………..……, a pana Jiřího Tenčíka, bytem ………………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 
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3469/69RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 12 m
2
)
 
dle 

 
GP č. 1275-118b/2016 ze dne 

09.03.2017, za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.625,- Kč + DPH,(o výměře 13 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem 

„A“), za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH, (o výměře 6 m
2
- graficky označeno v GP písmenem „B“)  

dle GP č. 1275-118a/2016 ze dne 09.03.2017 ve prospěch vlastníka pozemku 

parc.č. 2332/21, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 339,  

jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Naděžda Matušková, 

bytem …………………………….. na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2491,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 3.675,- Kč + DPH, (o výměře 29,40 m
2
) dle GP č. 4181-146/2016 ze dne 

07.03.2017 ve prospěch vlastníků pozemku 2466/12, k.ú. Bludovice, jehož 

součástí je budova č.p. 331, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 

Roman Koniuch a Alena Koniuchová, oba bytem …………………………….. 

na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1419/10,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši  

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 10,72 m
2 

– graficky označeno v GP písmeny „B“  

a „C“), za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.069,- Kč + DPH,(o výměře 8,55 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“) 

dle GP č. 4234-66/2017 ze dne 10.05.2017 ve prospěch vlastníka  pozemku 

parc.č. 1419/31, k.ú. Bludovice,  jehož součástí je budova č.p. 1199, jimž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti je MUDr. Petra Dvořáková, bytem 

…………………………….., na dobu neurčitou 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1419/10,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši  

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 12,73 m
2 

– graficky označeno v GP písmeny „A“, 

„C“ a „D“, za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.081,- Kč + DPH,(o výměře 8,65 m
2
 – graficky označeno v GP písmeny 

„B“ , „C“) dle GP č. 4233-65/2017 ze dne 12.05.2017 ve prospěch vlastníků  

pozemku parc.č. 1419/32, k.ú. Bludovice,  jehož součástí je budova č.p. 1198, 

jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Ing. Radim Dudek a Martina 

Dudková, oba bytem …………………………….., na dobu neurčitou 
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5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4873,  

k.ú. Havířov - město za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 5 m
2 

– graficky označeno v GP písmeny „A“ a „C“, 

za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- 

Kč + DPH,(o výměře 1 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „B“) dle GP č. 

2139-38/2017 ze dne 27.04.2017 ve prospěch vlastníků  pozemku parc.č. 4881, 

k.ú. Havířov - město,  jehož součástí je budova č.p. 1592, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou Mirosław Marcin Sikora a Gizela Balwarová Sikora, 

oba bytem …………………………….., na dobu neurčitou 

 

6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1676/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační splaškové přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 7,61 m
2 

– graficky 

označeno v GP písmenem „B“), za účelem umístění vodovodní přípojky za 

jednorázovou úhradu ve výši 1.070,- Kč + DPH,(o výměře 8,56 m
2 

– graficky 

označeno v GP písmenem „A“) dle GP č. 4246-16c/2017 ze dne 02.06. 2017, za 

účelem umístění kanalizační dešťové přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.179,- Kč + DPH,(o výměře 9,43 m
2
) dle GP č. 4246-16d/2017 ze dne 02.06. 

2017 ve prospěch vlastníků  pozemku parc.č. 1689/3, k.ú. Bludovice,  jehož 

součástí je budova č.p. 692, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 

Boleslav Kristen a Gabriela Kristenová, oba bytem …………………………….., 

na dobu neurčitou 

 

7. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4741,  

k.ú. Havířov - město za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 6,9 m
2
) dle GP č. 2118-64/2016 ze 

dne 10.01. 2017 ve prospěch  vlastníků budovy č.p. 1452, která stojí na pozemku 

parc.č. 4744, k.ú. Havířov - město, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou Karel Bednář, bytem ……..………………….. a MUDr. Helena Bednářová, 

bytem …………………………….., na dobu neurčitou 

 

8. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 797/1, 

k.ú. Bludovice za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.375,- Kč + DPH,(o výměře 11 m
2
) dle GP č. 4225-41/2017 ze dne 

18.05. 2017 ve prospěch  vlastníků budovy č.p. 730, která stojí na pozemku 

parc.č. 812/7, k.ú. Bludovice, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 

Václav Hahn a Erika Hahnová, oba bytem …………………………….. 

na dobu neurčitou 

 

9. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2681/1,  

2681/2, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 2.138,- Kč       + DPH,(o výměře 17,1 m
2
) dle GP č. 4214-12/2017 

ze dne 18.05. 2017 ve prospěch  vlastníků budovy č.p. 403, která stojí na 

pozemku parc.č. 2473/3, k.ú. Bludovice, jimiž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti jsou Stanislav Cichy, bytem ……..…………a Blanka Cicha, bytem 

…………………………….. na dobu neurčitou 
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10. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1888/4,  

k.ú. Šumbark za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- 

Kč + DPH,(o výměře 7 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „C“), za účelem 

umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, 

(o výměře 4 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“), za účelem umístění 

vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,  

(o výměře 4 m
2 

- graficky označeno v GP písmenem „B“) dle GP č. 1823-

24/2017 ze dne 26.04.2017 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 2216/5,  

k.ú. Šumbark, jehož součástí je budova č.p. 1236, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou Bc. Josef Bělica a Jana Bělicová , oba bytem 

…………………………….., na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností u bodů č. 1 až 9 a primátorku města podpisem smlouvy o 

zřízení pozemkové služebnosti u bodu 10 

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12. 2017 

 

 

3470/69RM/2017 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby „Přednádražní  

prostor Havířov“____________________________________________________            
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ 

zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu 

oprávněného, GasNet, s.r.o., se sílem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČO: 27295567, zastoupeného společností GridServices, s.r.o., se sídlem 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, umístit, provozovat  

a odstranit na služebných pozemcích v majetku povinného, statutárního města 

Havířova,  parc. č. 3748/1,  parc. č. 3750 a parc. č. 3751/8  k.ú. Havířov – město, 

plynárenské zařízení – STL plynovod dn 63, včetně jeho součástí, příslušenství, 

opěrných a vytyčovacích bodů a vstupovat a vjíždět na pozemky v rozsahu dle 

zaměření dokončené stavby s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene je 

stanovena jednorázově ve výši 500,-Kč + DPH, protože se jedná o stavbu vyvolanou 

investicí města           

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné 

smlouvy o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                                            Z: vedoucí OSRM 

                                                                                               T: ke stavebnímu  

             řízení  
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3471/69RM/2017 - Zdravotní středisko na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – pronájmy,  

záměr prodeje_______________________________________________________  
  

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem částí nemovitých věcí - prostorů sloužících k podnikání ve zdravotním 

středisku na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, na dobu určitou 5 let  

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022, těmto nájemcům: 

1. spol. MEDIPEDIA s.r.o., IČO: 02428636, o výměře 85,77m
2
   

2. spol. AD Gyn, spol. s r.o., IČO: 01406434, o výměře 127,26 m
2
 

3. spol. MUDr. Szeligová Eliška s.r.o., IČO: 01934406, o výměře 68,91 m
2
 

4. spol. SOMADENT s.r.o., IČO: 28603796, o výměře 106,22 m
2
 

5. spol. MUDr. M. Langrová, s.r.o., IČO: 29451469, o výměře 60,51 m
2
 

6. MUDr. Marie Sivá, IČO: 48805998, o výměře 68,91 m
2 

7. MUDr. Ivana Hološová, IČO: 72054654, o výměře 56,51m
2 

8. spol. MUDr. Simona Janáčková s.r.o., IČO: 29461669, o výměře 64,62 m
2
  

9. PaedDr. Šárka Fabiánová, IČO: 67681930, o výměře 35,4 m
2 

10. spol. Lékárna U Permonu s.r.o., IČO: 27856721, o výměře 178,93 m
2
 

11. Mária Vrublová, IČO: 70324859, 

      Bohdana Sikorová, IČO: 75080729, o výměře 133,25 m
2 

 

k dalšímu provozování zdravotnického zařízení, za shodných podmínek se stávající 

nájemní smlouvou 

 

u k l á d á 

 

Městské realitní agentuře, s.r.o. zahrnout opravu minimálně jednoho zdravotního 

střediska do plánu oprav na rok 2018  

         Z: ředitel MRA, s.r.o. 

         T: 31. 8. 2017 

d o p o r u č u j e 

 

1. Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit převod nemovitých věcí z majetku města: 

1. zdravotní středisko na ul. Studentské č. p. 1548, Havířov-Podlesí, pozemky  

parc. č. 257/2, parc. č. 257/3, k.ú. Bludovice,  

2. zdravotní středisko na ul. Jurije Gagarina č. p. 1595, Havířov-Bludovice,   

pozemek parc. č. 2043/13, k.ú. Bludovice, 

3. zdravotní středisko na Dlouhé tř.  č. p. 1134, Havířov-Podlesí, pozemek  

parc. č. 348/5, k.ú. Bludovice,  

4. zdravotní středisko na ul. Budovatelů č. p. 991, Havířov-Prostřední Suchá,  

pozemky parc. č. 1695/1, parc. č. 1695/3, k.ú. Prostřední Suchá,  

5. zdravotní středisko na ul. Generála Svobody č. p. 280, Havířov-Šumbark,  

parc. č. EN 1460/17, parc. č. EN 1460/16, parc. č. 1460/20, k.ú. Šumbark 

2. Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 348/5, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 3 671m
2
, jehož součástí je budova s č. p. 1134 na Dlouhé 

tř. 83, Havířov-Podlesí,  k.ú. Bludovice, spol. Zdravotní středisko Havířov – Dlouhá 

s.r.o., IČO: 04434773 
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 3472/69RM/2017 - Ukončení nájmu a záměry pronájmů částí nemovitých věcí_________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 39,17 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 2a, Havířov-Šumbark, 

spol. INTER META Ostrava, s.r.o., IČO: 63323818, dohodou k 31. 7. 2017 

 

2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 39,17 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 2a, Havířov-Šumbark 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,70 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, p. Evě Polákové,  

jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

3473/69RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,20 m
2
 v suterénu obytného 

domu ul. Majakovského 14, Havířov-Město, p. Romanu Komendrovi, jako sklad 

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – kanceláře č. 212 o výměře 19,81 m
2
  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, JUDr. Melánii Pyszkové, IČO: 71464964, k provozování 

advokátní kanceláře, za podmínek: 

- nájemné 1 500,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

17,60 m
2 

a podíl na společných prostorách o výměře 8,65 m
2 

ve 3. poschodí 

zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. Somadent s.r.o., 

IČO: 28603796, na rozšíření zubní ordinace, za podmínek: 

- nájemné 1 063,- Kč/m
2
/rok bez DPH za prostor ordinace 

- nájemné 213,- Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou 

 

4. ukončení nájmu části nemovité věci – ateliéru o výměře 37,99 m
2
 a terasy  

o výměře 52,38 m
2
 v 9. nadzemním podlaží obytného domu ul. Sukova 2, 

Havířov-Město, nájemkyni Bc.A. Silvii Štefkové, IČO: 87848686, dohodou  

k 31. 7. 2017 
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5. pronájem části nemovité věci – ateliéru o výměře 37,99 m
2
 a terasy o výměře 

52,38 m
2
 v 9. nadzemním podlaží obytného domu ul. Sukova 2, Havířov-Město, 

spol. ATELIÉR_ŠTEFKOVÁ, s.r.o., IČO: 06125964, jako ateliér grafického 

designu, za podmínek: 

- nájemné 532,- Kč/m
2
/rok bez DPH za ateliér o výměře 37,99 m

2
 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH za terasu o výměře 52,38 m

2  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2017 

 

6. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 6,80 m
2
 v suterénu obytného 

domu ul. Moravská 25, Havířov-Šumbark, p. Sylvě Habrové, jako sklad  

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

7. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

55,69 m
2 

na ul. J. A. Komenského 300/1, Havířov-Město, p. Adriáně Kučkové, 

IČO: 65896467, k provozování masáží a kosmetiky, za podmínek: 

- nájemné 500,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

dle bodu 2. usnesení 

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 30. 9. 2017 

 

   

3474/69RM/2017 - Žádosti o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 104a,b  

o výměře 37,60 m
2
 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m

2
 

v přízemí objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2,  

Havířov-Město, nájemci spol. MATOSA PROFISTAV s.r.o., IČO: 005510775,  

a to místnosti č. 104a o výměře 18,80 m
2
 pro spol. NEWCAR IMPO s.r.o., sídlo 

Havířov, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

 

2. umístění sídla společnosti NEWCAR IMPO s.r.o., sídlo: Havířov, v budově  

č. p. 689 ul. Palackého 2, Havířov-Město, po dobu trvání podnájemního vztahu 

 

3. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

Výměře 67,72 m
2 

v přízemí obytného domu na ul. Balzacova 10,  

Havířov-Podlesí, nájemkyním p. Martině Broskevičové, IČ: 67695388,  

a p. Nicolle Kučerové, IČ: 67712771, a to část prostor o výměře 28,26 m
2 

pro  

p. Lukáše Obozenka, IČO: 05944236, jako prodejnu chovatelských potřeb 

s výjimkou prodeje živých zvířat, za podmínek shodných s nájemní smlouvou  
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3475/69RM/2017 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – spol. SEMAG spol. s r.o.__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 

142,82 m
2
 v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 67, Havířov-Město, nájemci  

spol. SEMAG spol. s r.o., IČO: 43962394, z částky 2 220,- Kč/m
2
/rok bez DPH  

na částku 1 900,- Kč/m
2
/rok bez DPH od 1. 8. 2017 

 

 

3476/69RM/2017 - Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ – prodloužení  

doby realizace projektu_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení doby realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

v ORP Havířov“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000504 z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do 31. 12. 2017 

 

 

3477/69RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 68 Operačního programu  

Životní prostředí_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 68 Operačního programu Životní 

prostředí  2014 - 2020, prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže 

a rizika, investiční priorita 1, specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů, 

podporovaná aktivita 3.1.1 Předcházení vzniku komunálních odpadů, dle důvodové 

zprávy 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem žádosti o poskytnutí 

podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými dokumenty 

Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 a výzvou pro 

podávání žádostí. 

Z: vedoucí OSRM 

          T: 31.07.2017 
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3478/69RM/2017 - VZ/197/OSRM/2017 – „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“  

(číslo stavby 17030) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____________ 

 

Rada města Havířova  

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/197/OSRM/217 – „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“ (číslo stavby 

17030) od společnosti VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – 

Vítkovice, IČ: 45194980 s nabídkovou cenou 2.398.785,00 Kč bez DPH 

(2.902.529,85 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 

malého rozsahu VZ/197/OSRM/217 – „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“ 

(číslo stavby 17030) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo  

na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/197/OSRM/217 – „Rekonstrukce střechy 

KD Petra Bezruče“ (číslo stavby 17030) 

 

   Z: vedoucí OSRM 

   T: 8/2017 

 

  

3479/69RM/2017 - VZ/198/OSRM/2017 – „Rekonstrukce střechy SD RENETA“  

(číslo stavby 17031) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____________ 

 

Rada města Havířova  

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/198/OSRM/217 – „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ (číslo stavby 17031) 

od společnosti VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice,  

IČ: 45194980 s nabídkovou cenou 2.484.189,69 Kč bez DPH  

(3.005.869,52 Kč vč. DPH) 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/198/OSRM/217 

– „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ (číslo stavby 17031) takto:   

 

2. místo: STAVO-ČESTAV, s.r.o., Jarošova 853/31, 736 01 Havířov - Šumbark, 

IČ: 64085236 s nabídkovou cenou 2.499.394,86 Kč bez DPH  

(3.024.267,78 Kč vč. DPH) 
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p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 

malého rozsahu VZ/198/OSRM/217 – „Rekonstrukce střechy SD RENETA“  

(číslo stavby 17031) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo na 

veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/198/OSRM/217 – „Rekonstrukce střechy 

SD RENETA“ (číslo stavby 17031) 

   Z: vedoucí OSRM 

   T: 8/2017 

 

 

3480/69RM/2017 - „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008) – Smlouva o smlouvě  

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.,  

Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, ve znění  

dle přílohy č. 1 

  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie 

 

 

3481/69RM/2017 - „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008) – Smlouva o zajištění 

přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů  

s ní souvisejících se společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 

602 00 Brno, IČ: 27935311, zastoupené na základě plné moci společností GasNet, 

s.r.o., Klíšská 940/69, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, ve znění dle 

přílohy č. 1 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o zajištění 

přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

 

 

3482/69RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov___________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

peněžitý dar v celkové výši 6 130,00 Kč od paní Renáty Oravcové,  

……..………… – částečné pokrytí finančních výdajů spojených se vzděláváním  

 

2. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO:70958149) 

 

peněžitý dar v celkové výši 10 000,00 Kč od Nadačního fondu RESIDOMO, 

Gregorova 2582/3, 702  00 Ostrava – Moravská Ostrava (IČO: 06036309) – 

podpora činnosti a aktivit žáků školy 

 

3. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná (IČO: 61988600) 

 

peněžitý dar ve výši 70 000,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle (IČO: 24231509) – zajištění 

stravování pro 16 žáků školy pro šk. rok 2017/2018 

 

4. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČO: 70958114) 

 

peněžitý dar ve výši 4 246,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle (IČO: 24231509) – zajištění 

stravování pro 1 žáka školy pro šk. rok 2017/2018 

 

5. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO: 70958131) 

 

peněžitý dar ve výši 39 225,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle (IČO: 24231509) – zajištění 

stravování pro 8 žáků školy pro šk. rok 2017/2018 
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3483/69RM/2017 - Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Balzacova_________________________    

  
Rada města Havířova  
 

s t a n o v í 

 
plat ředitelce Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, 
paní Bc. Miroslavě Turecké od 1. 8. 2017 dle přílohy č. 1 

 
u k l á d á 

 
vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov-Podlesí 
Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 paní Bc. Miroslavě Turecké 

 
    Z: vedoucí OŠK 

               T: červenec 2017 
 

 
3484/69RM/2017 - Žádosti o poskytnutí bezplatných pronájmů______________________________ 
 

Rada města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. žádost Handicap Sport Clubu Havířov, z.s., IČO: 01260596, o bezplatný  

pronájem Městské sportovní haly na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, 
k pořádání 17. a 18. turnaje v integrované boccie dle přílohy č. 1 

 
2. žádost Dětského domova a Školní jídelny, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,  

příspěvkové organizace, IČO: 48004774, o bezplatné zapůjčení Městské 
sportovní haly na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, za účelem pořádání 10. 
ročníku Florbal CUP Havířov dle přílohy č. 2 

 
3. žádost Úřadu práce ČR - Kontaktního pracoviště Karviná, IČO: 72496991,  

o bezplatný pronájem prostor Společenského domu na ul. Dlouhá tř. 471/19, 
Havířov-Město, pro konání prezentační výstavy „Volba povolání“ dle přílohy č. 3 

 

s c h v a l u j e  

 
1. výpůjčku prostor Městské sportovní haly Handicap Sport Clubu Havířov, z.s.,  

IČO: 01260596, ke konání turnajů v integrované boccie dne 8. 4. 2017, 14. a 15. 
10. 2017, za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených 
prostor 

 
2. výpůjčku prostor Městské sportovní haly Dětskému domovu a Školní jídelně,  

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvkové organizaci, IČO: 48004774, 
ke konání 10. ročníku Florbal CUP Havířov dne 3. 11. 2017, za podmínky úhrady 
nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 
3. výpůjčku sálu Společenského domu, Úřadu práce ČR, Kontaktnímu pracovišti  

Karviná, IČO: 72496991, pro pořádání prezentační výstavy „Volba povolání“ dne 
21. 11. 2017 s tím, že náklady související s užíváním vypůjčených prostor budou 
hrazeny z rozpočtu organizačního odboru - OJ 6 
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3485/69RM/2017 - Zahájení školního roku 2017/2018 v 1. třídách základních škol, jejichž  

zřizovatelem je statutární město Havířov________________________________ 
 
Rada města Havířova 
  

b e r e     n a     v ě d o m í 
 
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2017/2018 v 1. třídách 
základních škol dne 4. září 2017 takto:  
 
paní Mgr. Jana Feberová 
na Základní školu Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
 
paní Mgr. Ivana Kožmínová 
na Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
 
paní Bc. Alena Zedníková 
na Základní školu Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  
příspěvková organizace  
 
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 

 
paní Ing. Eva Šillerová 
na Základní školu Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 

 
pan Ing. Petr Smrček 
na Základní školu Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
 
paní Iveta Kočí Palkovská 
na Základní školu Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
 
pan Ing. Bohuslav Niemiec 
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 Mgr. Iva Georgiu  
na detašované pracoviště Havířov-Dolní Datyně, Občanská 76/11  
 
pan Bc. Josef Bělica 
na Základní školu Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
 
pan MUDr. Milan Dlábek 
na Základní školu Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
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pan Ing. Bohuslav Niemiec 
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 
 
pan Martin Porembski 
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 
 
pan Ing. Mgr. Jindřich Honěk 
na Základní školu Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
okres Karviná 
 
u k l á d á 

 
oznámit zástupcům města přesnou hodinu a místo zahájení školního roku 2017/2018  
v 1. třídách výše jmenovaných škol  

                 Z: vedoucí OŠK 
                 T: srpen 2017  
 

                                        

3486/69RM/2017 - Souhlas vlastníka k podnájmu části nemovité věci Vysoké škole  

sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s., 

IČO: 25840886, zastoupené ředitelkou, paní Kamilou Bujasovou, podnájem části 

nemovité věci Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové 

zkoušky SOKRATES, s. r. o., Mojmírovců 42, 709 00 Ostrava, IČO: 27731073  

za podmínek: 

- výměra prostor: tři učebny 171,24 m
2 

ve 2. patře budovy školy – č. 201, 208 a 210, 

- účel: výuka ekonomie a práva v prezenční i kombinované formě studia, 

- doba podnájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 1. 9. 2017, 

- nájemné: 1 000 Kč/měsíc vč. DPH. 
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3487/69RM/2017 - Sloučení mateřských škol - MŠ Resslova s MŠ Radniční____________________ 

            

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

rozhodnout dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

1. sloučit příspěvkové organizace Mateřskou školu Havířov – Město  

Resslova 2/497, IČO: 61988693 a Mateřskou školu Havířov – Město  

Radniční 7/619, IČO: 61988715, a to s účinností od 1. 1. 2018, 

2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497, 

IČO: 61988693, zanikne, a to s účinností ke dni 1. 1. 2018,  

3. že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Mateřská škola  

Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, a to s účinností od 1. 1. 2018, 

4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy  

Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 přejdou dnem sloučení na 

přejímající Mateřskou školu Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, 

schválit 
1. 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 

majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, 

IČO: 61988693, dle přílohy č. 1 v pořizovací ceně 4 094 507,76 Kč příspěvkové 

organizaci Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, 

s účinností od 1. 1. 2018, 

2. dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 14. 12. 2015 příspěvkové organizace  

Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, a to takto: 

Článek II Název, sídlo, identifikační číslo organizace se rozšiřuje o bod 5. 

Detašované pracoviště:  736 01 Havířov – Město, Resslova 497/2, 

uložit  

1. odboru školství a kultury zveřejnit v Ústředním věstníku ČR sloučení  

příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Město Resslova 2/497,  

IČO: 61988693 a Mateřské školy Havířov – Město Radniční 7/619,  

IČO: 61988715, a to s účinností od 1. 1. 2018, 

2. ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2018  

zvýšení příspěvku na provoz nástupnické organizaci Mateřské škole Havířov – 

Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 o schválený příspěvek na provoz na rok 

2018 příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Město Resslova 2/497, 

IČO: 61988693, 

3. odboru právních služeb vyhotovení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové  

organizace Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, 

s účinností od 1. 1. 2018. 
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3488/69RM/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2017,  

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statuárním 

městem Havířov_____________________________________________________   

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených  

statuárním městem Havířov, ve znění přílohy č. 1 

 

 

3489/69RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Petřvaldská______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola  

Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

 

1. poskytovatel dotace:   Nadace ČEZ 

název operačního programu:  Oranžové hřiště 

název projektu:    Dětské Hřiště – Zelená Pohybu 

požadovaná výše dotace:   1 810 000 Kč  

spolufinancování:   5 % z finančních prostředků PO,  

tj. 90 500 Kč   

 

2. poskytovatel dotace:   Nadace ČEZ 

název operačního programu:   Oranžové hřiště 

název projektu:    Na kole bezpečně, na kole ke zdraví 

požadovaná výše dotace:   1 400 000 Kč  

spolufinancování:    bez spoluúčasti   

 

 

3490/69RM/2017 - Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových organizací od 1. 7. 2017_ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelům příspěvkových organizací Domov seniorů Havířov, příspěvková 

organizace, Sociální služby města Havířova, SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb, a to od 1. 7. 2017 dle přílohy č. 1 

 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 69. schůze Rady města Havířova 
konané dne 26.07.2017 

46 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací  

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Sociální služby města Havířova, 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

  

                                                                                            Z: vedoucí OSV 

                                                                                                T: červenec 2017 

 

 

3491/69RM/2017 - Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů v roce 2017 – vratka za neúčast________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

vrátit finanční prostředky uhrazené jako spoluúčast za rekondičně-ozdravný pobyt 

seniorů v Lázních Kostelec u Zlína, Hotel Lázně Kostelec  

paní Anně Folwarczné, trvale bytem ……..………………………, ve výši 3 500 Kč, 

panu Otakaru Bernatíkovi, bytem ……..……………………, ve výši 4 500 Kč  

a panu Františku Mandátovi, bytem ……..…………………….., ve výši 3 500 Kč,  

a to pro jejich neúčast ze zdravotních důvodů.  

 

u k l á d á  
 

odboru sociálních věcí poukázat finanční částku ve výši 3 500 Kč paní Anně 

Folwarczné a 4 500 Kč panu Otakaru Bernatíkovi poštovní poukázkou na adresu 

jejich  trvalého bydliště a panu Františku Mandátovi 3 500 Kč na účet u České 

spořitelny, a.s., a to z příjmů organizační jednotky č.7.    

   

                                 Z: vedoucí OSV 

                                       T: srpen 2017  

 

 

3492/69RM/2017 - Dodatek č. 2 k Zásadám pro nájem bytů v domech zvláštního určení  

(Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Dodatek č. 2 k Zásadám pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy 

s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova, ve znění  

přílohy č. 1 
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3493/69RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova___________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 77. a 78., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 77. a 78., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

3494/69RM/2017 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. úpravu odpisových plánů na rok 2017 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách 

materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 46 312 147,74 Kč. 

 

 

3495/69RM/2017 - VZ/238/OKS/2017 „Plošná oprava komunikací“ – výběr nejvhodnější nabídky_ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/238/OKS/2017 pod názvem „Plošná oprava komunikací“ od společnosti 

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad 

Bečvou, IČO: 02604795 s bodovým hodnocením 97,12. 

 

p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/238/OKS/2017 pod názvem „Plošná oprava komunikací“ 

              

                     Z: vedoucí OKS 

          T: 08/2017 
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3496/69RM/2017 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída  

x 17. listopadu x Na Nábřeží___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Havířov-Město, Karvinská 1461/66, IČO: 25375601, na realizaci stavebních prací 

„Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17. listopadu 

x Na Nábřeží“ za cenu 4 454 934,76 Kč bez DPH (5 390 471,06 Kč vč. DPH), 

s termínem realizace nejpozději do 90 dnů ode dne předání místa realizace, se 

zárukou 60 měsíců, bez poskytnutí zálohy a s jednorázovou fakturací po provedení 

celého předmětu plnění 

 

p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo  

se společností Technické služby Havířov a.s. 

  

          Z: vedoucí OKS 

          T: 8/2017 

 

 

3497/69RM/2017 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019 - zahájení  

zadávacího řízení____________________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. Smlouvu o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie a zemního  

včetně jejího dodatku č. 1 ve znění přílohy č. 1 

 

2. Seznam příspěvkových organizací ve znění přílohy č. 2, se kterými byla uzavřena 

smlouva o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie a zemního plynu 

včetně jejího dodatku č. 1 a které budou zadavateli veřejné zakázky „Společný 

nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019“ 

 

3. Seznam obchodních společností pro uzavření smluv o společném zadávání  

veřejné zakázky „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok  

2018 a 2019“ ve znění přílohy č. 3 
 

4. Návrh smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky „Společný nákup  

elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019“ ve znění přílohy č. 4 

 

5. Návrh plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů ve znění  

přílohy č. 5 a č. 6 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 69. schůze Rady města Havířova 
konané dne 26.07.2017 

49 

s c h v a l u j e 

 

1. Uzavření smluv o společném zadávání veřejné zakázky „Společný nákup  

elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019“ ve znění přílohy  

č. 4 mezi statutárním městem Havířov a obchodními společnostmi uvedenými 

v příloze č. 3 
 

2. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019“  

rozdělení předmětu plnění na části:      ano – 3 části (vysoké a nízké napětí  

      elektřiny a maloodběr plynu) 

následné zakázky (opce):                     ne  

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ano  

čerpání dotace:    ne                

přenesená daňová povinnost:   ne                               

 

4. Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 64 písm. c)  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (nákup na komoditní burze) 

 

5. Varianty nabídky:               ne 

     

6. Dobu realizace veřejné zakázky:             

    zahájení:       1.1.2018  

    ukončení:      31.12.2019   

 

7. Základní hodnotící kritérium: 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - hodnocení formou elektronické aukce  

na komoditní burze    

   

p o v ě ř u j e  

 

1. Společnost  FIN-servis, a.s., se sídlem 272 01 Kladno, Dr. Vrbenského 2040,  

IČO: 26439573, realizací tohoto zadávacího řízení v rozsahu ust. § 43 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Vedoucí odboru komunálních služeb podpisem:  

a) Smluv o společném zadávání veřejné zakázky „Společný nákup elektrické  

energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019“ mezi statutárním městem 

Havířov a obchodními společnostmi uvedenými v příloze č. 3 

b) Přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie a zemního plynu  

(VN a NN u elektrické energie a maloodběru u zemního plynu),  

ve kterých bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí: 

elektrická energie nízké napětí: 750,- až 890,- Kč/MWh 

elektrická energie vysoké napětí: 750,- až 890,- Kč/MWh 

zemní plyn maloodběr: 400,- až 550,- Kč/MWh 

 

3. primátorku města podpisem plných mocí k zastupování při uzavírání  

burzovních obchodů uvedených v příloze č. 5 a č. 6 
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3498/69RM/2017 - Uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby fontán a pítek_______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby fontán a pítek se společností Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, se sídlem Havířov-Město, Těšínská 

1296/2a,  

IČ: 00306754, za podmínek: 

- cena za práce:   

- servisní práce – pomocný stavební dělník   193,- Kč bez DPH 

- instalatérské práce – odborný instalatér      329,- Kč bez DPH 

- elektrikářské práce – odborný elektrikář   329,- Kč bez DPH 

- zednické práce – zedník     229,- Kč bez DPH 

- natěračské práce – specialista malíř, natěrač, lakýrník 262,- Kč bez DPH 

- svářečské práce – kvalifikovaný svařeč   282,- Kč bez DPH 

- doba platnosti: - na dobu neurčitou od 1. 9. 2017 s 6 měsíční výpovědní lhůtou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o zajištění provozu 

a údržby fontán a pítek 

                                                                                                            Z: vedoucí OKS 

                                                                                                            T: 08/2017 

 

 
3499/69RM/2017 - Podání žádosti o organizování veřejné služby (VS)________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o organizování veřejné služby Úřadu práce ČR v rozsahu  
důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátorku města podpisem žádosti o organizování veřejné služby 

 
                                                                                        Z: vedoucí OKS  

T: 9/2017   
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3500/69RM/2017 - Ukončení Dohody o vypořádání důlních škod_____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ukončení platnosti k 26.7.2017 Dohody o vypořádání důlních škod v území 
Prostřední Suchá vedené v evidenci smluv pod číslem 310/KP/98 na nemovitostech 
v majetku města, která byla uzavřena dne 20.5.1998 s těžební organizací OKD, a.s.  
Důl LAZY, o. z.  se sídlem 735 12 Orlová – Lazy, IČ: 00007196, jejíž nástupnickou 
organizací je OKD, a.s. se sídlem Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly,  
IČ: 26863154.  

 

              
3501/69RM/2017 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených oddělením 
kontroly MMH ve druhém čtvrtletí roku 2017, dle přílohy č. 1 a plán kontrolní 
činnosti oddělení kontroly MMH, dle přílohy č. 2 

 

 
3502/69RM/2017 - Žádost o souhlas zřizovatele s umístěním zbraní na sekretariátu sídla  

Českomoravské myslivecké jednoty Karviná v objektu U Školy 17, 735 64 
Havířov-Dolní Suchá_________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
n e s c h v a l u j e 
 
Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  
IČO: 61988588, umístění zbraní pro výuku v kurzu myslivosti v prostorách 
pronajatých Okresnímu mysliveckému spolku Karviná, IČO: 67777252, se sídlem 
MŠ U Školy 17, 735 64 Havířov-Dolní Suchá  

 

 
3503/69RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická_____________________________________________________   
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov- Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 
organizace  IČO: 70958114, zastoupené ředitelkou Mgr. Ivou Badurovou, pronájem 
části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než  
12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích, spolku Florbal Havířov, z. s., 
Astronautů 859/2, 736 01 Havířov-Město, IČO: 64630455, za podmínek: 
- předmět nájmu: velká tělocvična č. 81 
- účel nájmu: krátkodobé užívání velké tělocvičny pro sportovní aktivity 
- doba nájmu: od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku 

 



 
USNESENÍ  

z 69. schůze Rady města Havířova 
konané dne 26.07.2017 

52 

3504/69RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská, Havířov________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131, zastoupené ředitelkou  
Mgr. Eliškou Tomíčkovou, a to takto: 
 
I. pronájem části nemovité věci MUDr. Jaromilu Kotlářovi, s.r.o., se sídlem  

Uzavřená 321, 739 34 Šenov, společnost založena společenskou smlouvou 
sepsanou ve formě notářského zápisu sepsaného dne 27. 6. 2017, za podmínek: 

 
předmět pronájmu:     užívání prostor o celkové výměře  
       89,79 m2 nacházejících  

se v přízemí pavilonu „D“ 
účel pronájmu:           provozování soukromé praxe 

praktického lékaře pro děti a dorost  
výměra prostor:         89,79 m² 
doba, na kterou se pronájem sjednává:  od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou,  

s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
výše nájmu:               1 000 Kč/m²/rok s DPH, 

 
 
II. 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 
doba nájmu:          od 1. 9. do 30. 6. Jednotlivého 

školního roku. 
 

 

3505/69RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením investičního majetku –  

ZŠ Gorkého_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329  

okres Karviná (IČO:  62331221), a to takto: 

 

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 362 185 Kč na vybavení učebny F-CH 
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2. pořízení investičního majetku: 

- vybavení učebny F-CH v  pořizovací ceně cca 412 185 Kč včetně DPH 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov - Město Gorkého 

1/329 okres Karviná (IČO:  62331221) o částku 50 000 Kč a poskytnutí investičního 

příspěvku ve výši 50 000 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 50 000 Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50 000 Kč do návrhu úprav rozpočtu V. 

na rok 2017 výše uvedené základní škole 

 

          

3506/69RM/2017 - Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné  

finanční výpomoci____________________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 

mezi zřizovatelem statutárním městem Havířov a příspěvkovou organizací Sociální 

služby města Havířova na financování rekonstrukce objektu Nízkoprahového 

denního centra pro osoby bez přístřeší na ulici Hřbitovní 2 v Havířově-Šumbarku  

ve výši 3 235 979,00 Kč se lhůtou splatnosti do 30.6.2018 

uložit 
1. ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí návratné finanční výpomoci 

uvedené příspěvkové organizaci do rozpočtových úprav V. pro rok 2017  

           

Z: vedoucí EO 

          T: září 2017 

 

2. odboru sociálních věcí zpracovat smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné 

finanční výpomoci  

          Z: vedoucí OSV 

          T: říjen 2017 

 

pověřit náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí 

bezúročné návratné finanční výpomoci        

Z: vedoucí OSV 

          T: říjen 2017 
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3507/69RM/2017 - “Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2,  

Havířov - Šumbark“ – posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

p o s o u d i l a 

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh 

dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ Rekonstrukce 

objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov - Šumbark“ 

příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova 

 

1. následné zakázky (opce):   ne 

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

     
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   první polovina listopadu 2017 

    termín dokončení:   nejpozději do 120 dnů od data 

převzetí staveniště 

 

5. hodnotící kritérium:                     nejnižší nabídková cena v Kč bez 

DPH (váha 100%) 

 

6. profesní způsobilost: 

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíce od data podání nabídky 

- Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky,  

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci: 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- Prokázání odborné způsobilosti ve formě autorizace podle zákona č. 360/1992  

Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor odpovídající a vztahující  

se k předmětu zakázky: Pozemní stavby 

 

7. technická kvalifikace: 

- Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem  

v posledních 5 letech ve formě čestného prohlášení, a to v rozsahu 3 stavební 

práce obdobného charakteru, každá v hodnotě minimálně 2 700 000,-  Kč bez 

DPH. Do požadovaného seznamu stavebních prací obdobného charakteru lze 

zařadit pouze stavby, jejichž předmětem bylo zateplení obvodových konstrukcí  

a výměna otvorových výplní objektů, z toho jedna stavba bude včetně realizace 

vytápění. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném 

plnění těchto stavebních prací, které musí obsahovat: cenu, dobu a místo 

provádění prací obdobného charakteru a musí obsahovat údaj o tom, zda byly 
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tyto práce provedeny řádně a odborně. Minimálně v jednom případě informaci, 

že součástí stavby byla realizace vytápění. 

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucího  

zaměstnance odpovědného za vedení realizace příslušných stavebních prací 

v pozici stavbyvedoucího předložením: 

a) Dokladu o školení na realizaci zateplování budov certifikovaným  

zateplovacím systémem ETICS, který hodlá uchazeč použít u realizace 

zakázky. 

b) Dokladu o autorizaci nejméně v kategorii autorizovaný technik činný  

ve výstavbě pro obor odpovídající a vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 

c) Dokladu potvrzující odborné min. SŠ vzdělání stavebního směru. 

d) Dokladu potvrzující praxi na pozici stavbyvedoucího v období posledních  

5 let formou čestného prohlášení vč. seznamu realizovaných staveb. 

 

8. další podmínky:      

- před podpisem smlouvy předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti  

za škodu s pojistným plněním v minimální výši 3 000 000,00 Kč pro jednu 

pojistnou událost. 

- záruka 60 měsíců na stavební část a otvorové výplně a na technologie a jiné  

případné dodávky je záruční doba stanovena na 24 měsíců. 

- dodavatel nebude moci využít poddodavatele na realizaci stavebních prací  

týkajících se vnějšího kontaktního systému ETICS. 

 

9. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou  

 

10. složení hodnotící komise dle bodu 10. důvodové zprávy 

 

11. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodě 11. důvodové zprávy 

 

 

3508/69RM/2017 - Změna doby trvání Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Společenského  

domu v Havířově_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

změnu doby trvání Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Společenského domu  

v Havířově - prostor určených k provozování stálé výstavní expozice k historii 

města Havířova v objektu Společenského domu, Dlouhá tř. 471/19, Havířov – 

Město, o celkové výměře 241,75 m², prostřednictvím Městského kulturního 

střediska Havířov, IČO: 00317985 s Městskou knihovnou Havířov, příspěvková 

organizace, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov  - Město,  

736 01 na dobu neurčitou. 
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3509/69RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace Českého  

hudebního fondu a Nadace Leoše Janáčka_______________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o nadační příspěvky příspěvkovou organizací Městským 

kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985: 

 

1. poskytovatel nadačního příspěvku Nadace Leoše Janáčka,  

se sídlem Krkoškova  45a, Brno, IČ: 44965338, 

  název projektu:  Komorní koncert – v rámci cyklu komorních 

koncertů vážné hudby podzim 2017 

  požadovaná výše dotace: 3.000,-- Kč 

  spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku  

                                               na provoz pro rok 2017 

 

2. poskytovatel nadačního příspěvku Nadace Český hudební fond,  

se sídlem Besední 3, Praha 1, Malá Strana, IČ: 61381390: 

  název projektu:  Komorní koncerty Kruhů přátel hudby 

      podzim 2017/ jaro 2018 

  požadovaná výše dotace: v žádosti se neuvádí 

  spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku 

                                            na provoz pro rok 2017 a rok 2018 

 

 

3510/69RM/2017 - Umístění loga sponzora hokejového klubu na Víceúčelové hale v Havířově-Podlesí  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

souhlasné stanovisko odboru územního rozvoje MMH k předloženému grafickému 

návrhu v příloze č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

grafický návrh umístění loga GC GASCONTROL Aréna na fasádě budovy 

Víceúčelové haly v Havířově-Podlesí dle přílohy č. 2 
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3511/69RM/2017 - Souhlas zřizovatele s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 045/SSRZ/2013______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754 změnu Smlouvy o nájmu č. 045/SSRZ/2013 ze dne 1. 5. 2013  

v části C, body 3., 4. a 5. ve znění důvodové zprávy 

 

 

3512/69RM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné  

hromady 4.8.2017____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

  

1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,  

se sídlem Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá, IČO: 47677287,  dne 4. srpna 2017 

v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1, 735 35  Horní Suchá  

2. program jednání mimořádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu mimořádné valné  

hromady takto: 

bod 2.  - Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle 

návrhu představenstva společnosti dle Přílohy č. 2 

bod 3. - Volba člena dozorčí rady - hlasovat pro schválení člena 

dozorčí rady dle Přílohy č. 2 

 

                                                                                                                          

3513/69RM/2017 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Jana Podlucká_________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 
 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Karviné  

paní Jany Podlucké, trvale bytem ……………, a zánik její funkce ke dni 26.09.2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             



 
USNESENÍ  

z 69. schůze Rady města Havířova 
konané dne 26.07.2017 

58 

3514/69RM/2017 - ZPŘ/239/ORG/17 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 4x4 - nové vyhlášení“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele Autodům Vrána s.r.o., se sídlem 736 01  Havířov-Město,  

Železničářů 1492/3, IČO: 26826399, který předložil ekonomicky nejvýhodnější 

nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/239/ORG/17 - „Dodávka 1 kusu osobního 

vozidla 4x4 - nové vyhlášení“, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/239/ORG/17 - „Dodávka 1  

kusu osobního vozidla 4x4 - nové vyhlášení“ s dodavatelem Autodům Vrána 

s.r.o., se sídlem 736 01  Havířov-Město, Železničářů 1492/3, IČO: 26826399,  

s cenou 723.967,00 Kč bez DPH (876.000,00 včetně DPH) a s termínem dodání 

nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne oboustranného podpisu smlouvy 

v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech 

dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust.  

§ 122 odst. 3 zákona  

        

Z: vedoucí OPS 

        T: do 28.07.2017 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

        T: po splnění podmínek účasti  

           vybraného dodavatele   

     předložením všech dokladů  

     dle § 122 odst. 3 zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

 

Z: vedoucí ORG 

        T: po marném uplynutí lhůty   

     k podání námitek proti      

     rozhodnutí o výběru 
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3515/69RM/2017 - Prodej požárního vozidla Renault Mascott a nákup požárního dopravního  

automobilu pro JSDH Havířov Životice__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova   

schválit v souladu se zásadami hospodaření s majetkem města 

1. vyřazení přebytečného majetku lehkého zásahového požárního vozidla   

Renault Mascott, RZ 4T0 5112, inv. čísla: 7402 z majetku města Havířova,  

které bude na základě kupní smlouvy prodáno statutárnímu městu Karviná,  

IČ: 00297534 za částku 1 567 400,- Kč, přičemž výtěžek z prodeje bude použit 

na financování nového požárního dopravního automobilu 

2. nabytí movitého majetku 1 ks požárního dopravního automobilu „dále jen DA“  

v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města 

           

                                                             Z: vedoucí OKP 

          T: 30.9.2017 

 

 

3516/69RM/2017 - Smlouva o spolupráci se společností OBBOD s. r. o. 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o spolupráci se společností OBBOD s. r. o., IČO 05146232,  

se sídlem Široká 56/10, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“) při výrobě 

audiovizuálního díla seriálu s názvem „Lajna“, za účelem poskytnutí mediálního 

prostoru k propagaci města ve výši 250 000,- Kč včetně DPH, částka bude 

vyplacena jednorázově po podepsání smlouvy 

 

u k l á d á  

 

Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov poskytnout společnosti  

OBBOD s. r. o. výpůjčku Víceúčelové haly a přilehlých prostor bez nároku  

na úhradu služeb pro účely natáčení seriálu s názvem „Lajna“ v předem 

dohodnutých termínech 

 

 

3517/69RM/2017 - Zahraniční pracovní cesta do města Zagorje ob Savi, Slovinsko______________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

zahraniční pracovní cestu do partnerského města Zagorje ob Savi ve Slovinsku  

ve dnech 03. 08. – 06. 08. 2017 na festival „Noč pred nočjo“ a „Zagorska noč“  

 

 

 



 
USNESENÍ  

z 69. schůze Rady města Havířova 
konané dne 26.07.2017 

60 

 

3518/69RM/2017 - Rezignace člena občanské komise pro část města Havířov-Bludovice_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r  e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci Rostislava Lacioka na funkci člena občanské komise pro část  

města Havířov-Bludovice ke dni 31. 7. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v.r.     Bc. Josef BĚLICA v.r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/65 458/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 14.08.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 70. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.08.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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3519/70RM/2017 - Zvolení ověřovatelky 70. schůze RMH, konané dne 14.08.2017 

 

3520/70RM/2017 - Schválení pořadu 70. schůze RMH, konané dne 14.08.2017 

 

3521/70RM/2017 - ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“  

– rozhodnutí o námitkách 

 
3522/70RM/2017 - Smlouvy o nájmu a podnájmu částí nemovitých věcí-volební místnosti             

 

3523/70RM/2017 - Změna člena školské rady na ZŠ Zelená Havířov 

 

3524/70RM/2017 - Peněžitý dar města Havířov na obnovu dřevěného kostela v Gutech 
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U S N E S E N Í 
ze 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.08.2017 

 

3519/70RM/2017 - Zvolení ověřovatelky 70. schůze RMH, konané dne 14.08.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 70. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 14.08.2017 

       paní Bc. Alenu ZEDNÍKOVOU 

 

 

3520/70RM/2017 - Schválení pořadu 70. schůze RMH, konané dne 14.08.2017_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.08.2017  

dle přílohy 

 

 

3521/70RM/2017 - ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“  

– rozhodnutí o námitkách_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

obsah námitek stěžovatele BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., sídlo  č.p. 1312,  

739 95  Bystřice, IČO: 25855247, proti rozhodnutí zadavatele ze dne 28.6.2017  

o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/196/OSRM/17  

- „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“ ve znění přílohy č. 1 

 

o d m í t á  

 

námitky stěžovatele BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., sídlo  č.p. 1312, 739 95  

Bystřice, IČO: 25855247, proti rozhodnutí zadavatele ze dne 28.6.2017 o výběru 

nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/196/OSRM/17  

- „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“ z důvodů uvedených v příloze  

č. 4 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky  

ze dne  28.6.2017 na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace 

MSH Havířov – II. etapa, 2. část“ 
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u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli  

Z: vedoucí OPS 

          T: 18.08.2017 

 

 

3522/70RM/2017 - Smlouvy o nájmu a podnájmu částí nemovitých věcí-volební místnosti________             

 

Rada města Havířova 

 

s  c h v a l u j e   

 

1. uzavření nájemních smluv k částem nemovitých věcí s využitím jako volební  

místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech  

20. a 21. 10. 2017 a pro volbu prezidenta republiky v roce 2018: 

- Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 41/884 s Asental Land, s.r.o.,  

 (IČ: 277 69 143) 

- Havířov-Podlesí, ul. Studentská 1198/11 s Gymnáziem, Havířov-Podlesí,  

příspěvková organizace (IČ: 623 31 582) 

- Havířov-Podlesí, ul. Tajovského 1157/2 s Hotelovou školou a Obchodní  

akademií Havířov s.r.o. (IČ: 253 78 066) 

- Havířov-Město, ul. Makarenkova 513/1 se Střední průmyslovou školou  

elektrotechnickou, Havířov, příspěvková organizace (IČ: 623 31 574) 

- Havířov-Podlesí, ul. Kollárova 1308/2 se Střední průmyslovou školou  

stavební, Havířov, příspěvková organizace (IČ: 623 31 566) 

- Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613 se Střední školou, Havířov-Šumbark,  

Sýkorova 1/613, příspěvková organizace (IČ: 136 44 289) 

- Havířov-Prostřední Suchá, ul. Kapitána Jasioka 635/50 se Střední školou,  

Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (IČ: 044 38 248) 

- Havířov-Město, ul. Na Schodech 1/256 se Základní uměleckou školou  

Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace 

(IČ: 623 31 663) 

- Havířov-Podlesí, ul. Vrchlického 1a/1471 se Základní uměleckou školou  

Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace (IČ: 623 31 647) 

 

2. uzavření podnájemních smluv k částem nemovitých věcí s využitím jako volební  

místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech  

20. a 21. 10. 2017 a pro volbu prezidenta republiky v roce 2018: 

- Havířov-Město, Československé armády 5/201 s Mateřskou školou  

Havířov-Město Čs. armády 5/201(IČ: 619 88 561) 

- Havířov-Město, ul. U Stromovky 60/415 s Mateřskou školou  

Havířov-Město U Stromovky 60 (IČ: 658 90 698) 

- Havířov-Město, ul. Místní 3/355 s Mateřskou školou Havířov-Šumbark  

Petřvaldská 32/262 (IČ: 619 88 570) 

- Havířov-Město, ul. Astronautů 9/1094 s Českým svazem žen, Okresní rada  

Českého svazu žen Havířov, Havířov-Město, ul. Hlavní tř. 55/14  

(IČ: 004 25 516) 
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p o v ě ř u j e 

 

vedoucí organizačního odboru podpisem výše uvedených nájemních  

a podnájemních smluv pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

v roce 2017 a volby prezidenta republiky v roce 2018 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 09/2017   

 

 

3523/70RM/2017 - Změna člena školské rady na ZŠ Zelená Havířov__________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu rezignace: 

 

paní Mgr. Stanislavy Gorecké na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice 

Zelená, příspěvková organizace ke dni 14.8.2017 

   

j m e n u j e 

 

paní Evu Radovou, členku Rady města Havířova, členem školské rady na Základní 

škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace,  

ke dni 15.8.2017 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku statutárního města podpisem jmenovacího dekretu 

 

u k l á d á 

 

1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady 

2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady  

 

          Z: vedoucí OŠK 

                                                                                          T: srpen 2017 

 

 

3524/70RM/2017 - Peněžitý dar města Havířov na obnovu dřevěného kostela v Gutech__________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru 20 000 Kč na obnovu dřevěného kostela Božího Těla 

v Gutech (zničeného požárem 2.8.2017) 
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u k l á d á 

 

odeslat 20 000 Kč na bankovní účet veřejné sbírky č. 7657654/0300  

 

          Z: vedoucí OŠK 

                                                                                          T: srpen 2017 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.           Bc. Josef BĚLICA v. r. 

     primátorka města               náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/68 343/2017 

  

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 01.09.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 71. schůze Rady města Havířova 

konané dne 30.08.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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3525/71RM/2017 - Zvolení ověřovatele 71. schůze RMH, konané dne 30.08.2017 
 
3526/71RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 70. schůze RMH, konané dne 14.08.2017 

 
3527/71RM/2017 - Schválení pořadu 71. schůze RMH, konané dne 30.08.2017 
 
3528/71RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 71. RMH 
 
3529/71RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3530/71RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3531/71RM/2017 - Uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  
ze dne 26. 1. 2017     
 

3532/71RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  
práce „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59, 
Havířov“ 
 

3533/71RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů       
 
3534/71RM/2017 - Přidělení jiných obecních bytů 
 
3535/71RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 
3536/71RM/2017 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů 
 
3537/71RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova - MUDr. Miroslava Králíková       
 

3538/71RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice          
 
3539/71RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice      
 
3540/71RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti MC Profi s.r.o. 

 
3541/71RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice 
 
3542/71RM/2017 - Prodej pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 1452/17, 1452/18,  

1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark 
 

3543/71RM/2017 - Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Šumbark         
 

3544/71RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 
3545/71RM/2017 - Záměr výpůjčky pozemků parc.č. 2996/11, parc.č. 2996/15 a části pozemku  

parc.č. 2996/10, k.ú. Bludovice 
 

3546/71RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   
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3547/71RM/2017 - Nájem části pozemku parc. č. 2230/24 v k.ú. Havířov – město,  
pod přístřeškem MHD   
 

3548/71RM/2017 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice III/4739  
v k.ú. Dolní Datyně, v majetku MS kraje 
 

3549/71RM/2017 - Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku MMH 
 
3550/71RM/2017 - Záměry pronájmu, záměr výpůjčky částí nemovitých věcí  
 
3551/71RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí  
 
3552/71RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – ul. Fibichova 23, Havířov-Město 
 
3553/71RM/2017 - Ukončení nájmu části nemovité věci  
 
3554/71RM/2017 - Změna podmínek nájemní smlouvy na pronájem bufetu v Radnici 
 
3555/71RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu –  

p. Renáta Šrubařová 
 
3556/71RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

3557/71RM/2017 - Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov – Plán udržitelné 
městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství – zahájení zadávacího 
řízení 
 

3558/71RM/2017 - „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ – uzavření Dodatku  
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017 
 

3559/71RM/2017 - Žádost o souhlas s přijetím finančních darů Městským kulturním  
střediskem Havířov 
 

3560/71RM/2017 - Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací - dodatek č. 1 
 
3561/71RM/2017 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2017 v Havířově 
 
3562/71RM/2017 - Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená od 1. 9. 2017 
 
3563/71RM/2017 - Mimořádné schválení účetní závěrky za rok 2017 městem zřízené příspěvkové  

organizace – MŠ Kosmonautů 
 

3564/71RM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 –  
„Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy  
středních škol  
 

3565/71RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací MŠ  
„U kamarádů“ 
 

3566/71RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
MŠ Puškinova 
 

3567/71RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
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3568/71RM/2017 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2017 
 
3569/71RM/2017 - Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu 
 
3570/71RM/2017 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - SANTÉ –  

centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb  
 

3571/71RM/2017 - Plán odpadového hospodářství města Havířova 
 
3572/71RM/2017 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

se společností ASEKOLa.s. 
 

3573/71RM/2017 - VZ/238/OKS/2017 pod názvem „Plošná oprava komunikací“ – rozhodnutí  
o výběru nejvhodnější nabídky – nové usnesení 
 

3574/71RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením  
O 7 pro p. Kunčarovou   
 

3575/71RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením  
O 7 pro p. Siudu     
 

3576/71RM/2017 - VZ/270/ORG/2017 - „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený  
z projektů“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

3577/71RM/2017 - Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů  
občanů-rotomat 
 

3578/71RM/2017 - Návrh na doplnění členů pracovních skupin zřízených při přípravě konceptu  
„Zařízení pro využití odpadů“ 
 

3579/71RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného  
společníka v působnosti valné hromady o doplnění smlouvy o výkonu funkce 
 

3580/71RM/2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2016  
a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
 

3581/71RM/2017 - Rámcová smlouva s Technickými službami Havířov a.s. k zajištění slušného  
způsobu pohřbení             
 

3582/71RM/2017 - Pověření k provádění obřadů 
 
3583/71RM/2017 - „Dodávka požárního dopravního automobilu“ – zahájení veřejné zakázky  

malého rozsahu 
 

3584/71RM/2017 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2017 
 
3585/71RM/2017 - Seznam spolků a sdružení, ve kterých je statutární město Havířov členem 
 
3586/71RM/2017 - Informace o záměru založení nadačního fondu k společensky užitečným  

čelům 
 
3587/71RM/2017 - Změny ve složení Komise rozvojové RMH 
 
3588/71RM/2017 - Výběrové řízení na ředitelku SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových  

sociálních služeb 
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U S N E S E N Í 
ze 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.08.2017 

 

3525/71RM/2017 - Zvolení ověřovatele 71. schůze RMH, konané dne 30.08.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 

30.08.2017 

     pana Bc. Pavla RAPANTA 

 

 

3526/71RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 70. schůze RMH, konané dne 14.08.2017________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu ze 70. schůze Rady města Havířova, která se konala  

14. srpna 2017. 

 

 

3527/71RM/2017 - Schválení pořadu 71. schůze RMH, konané dne 30.08.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 71. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 30.08.2017 dle přílohy s těmito úpravami: 

1. vypuštění bodů:  

č. 34 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně,  

Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ uzavření kupních smluv       

č. 43 - Požadavky ředitelů PO na navýšení příspěvku na provoz  

2. rozšíření pořadu o bod:  

č. 64 - Informace o založení nadačního fondu k společensky užitečným účelům  

 

4. 

3528/71RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 71. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
3370/67RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání  
a volba člena dozorčí rady 

3372/67RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání  
a volba člena představenstva 

3373/67RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady - schválení 
smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy 
představenstva 

 

v y p o u š t í 
 
úkoly: krátkodobé 

 
2692/56RM/2016 Pronájem části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov-město 
3102/62RM/2017 ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, 

oprava fasády a vstupního portálu“ - rozhodnutí o výběru a 
o uzavření smlouvy  

3278/66RM/2017 ZPŘ/256/MRA/16 - „Regenerace obytného domu  
ul. 17. listopadu 15, 17, 19“ - rozhodnutí o zadání veřejné 
zakázky 

3280/66RM/2017 ZPŘ/255/MRA/16 - „Sanace obytného domu Na Nábřeží 
123-127“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

3296/66RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 1. část“  

3297/66RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „Reko MS Havířov – Balzacova + 1, I. 
etapa, 2. část“  

3300/66RM/2017 Zřízení pozemkových služebností  
3308/66RM/2017 Prodloužení výpůjčky movitých věcí 
3359/66RM/2017 VZ/145/OŠK/17 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. 

Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 
17012) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

3361/66RM/2017 Souhlas se změnou názvu Víceúčelové haly a s umístěním 
loga  

3371/67RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady - schválení smluv o 
výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

3374/67RM/2017 ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, 
oprava fasády a vstupního portálu“ – další postup v 
zadávacím řízení 

3375/67RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady – schválení změny 
zakladatelské listiny společnosti 

3380/67RM/2017 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví 
Statutárního města Havířov – III. Etapa – uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017 ze dne 
26. 1. 2017     

3386/67RM/2017 Pronájem  pozemků parc.č. 249, 250, k.ú. Prostřední Suchá 



 
USNESENÍ  

ze 71. schůze Rady města Havířova 
konané dne 30.08.2017 

7 

3389/67RM/2017 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 
STYL INVEST s.r.o. 

3398/67RM/2017 Udělení souhlasu s přijetím daru statutárním městem 
Havířov 

3402/67RM/2017 Návrh dodatku volebního řádu školských rad základních 
škol 

3408/67RM/2017 Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkovacího místa 
pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na území města       

3417/67RM/2017 „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený z projektů“ 
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu 

3430/68RM/2017 ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, 
oprava fasády a vstupního portálu“ – prominutí jistoty 

3438/69RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
3467/69RM/2017 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 
3473/69RM/2017 Pronájmy částí nemovitých věcí  
3477/69RM/2017 Předložení žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 68 

Operačního programu Životní prostředí 
3478/69RM/2017 VZ/197/OSRM/2017 – „Rekonstrukce střechy KD Petra 

Bezruče“ (číslo stavby 17030) – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

3479/69RM/2017 VZ/198/OSRM/2017 – „Rekonstrukce střechy SD 
RENETA“ (číslo stavby 17031) – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

3483/69RM/2017 Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Balzacova 
3485/69RM/2017 Zahájení školního roku 2017/2018 v 1. třídách základních 

škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 
3490/69RM/2017 Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových 

organizací od 1. 7. 2017 
3491/69RM/2017 Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů v roce 2017 – vratka 

za neúčast 
3499/69RM/2017 Podání žádosti o organizování veřejné služby (VS) 
3514/69RM/2017 ZPŘ/239/ORG/17 - „Dodávka 1 kusu osobního vozidla 

4x4 - nové vyhlášení“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření 
smlouvy  

3521/70RM/2017 ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace MSH Havířov – II. 
etapa, 2. část“ – rozhodnutí o námitkách 

3522/70RM/2017 Smlouvy o nájmu a podnájmu částí nemovitých věcí-
volební místnosti            

3523/70RM/2017 Změna člena školské rady na ZŠ Zelená Havířov 

 

 

3529/71RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k 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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  1. Byt č. 85 o velikosti 0+1  na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….  

  2. Byt č. 113 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 

  3. Byt č. 1 o velikosti 0+1 na ulici Stavbařská 295/3, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………...  
  4. Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Radniční 633/13 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….  
  5. Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Dlouhá třída 490/49 , Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….. 
  6. Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1204/11, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….. 
  7. Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Svornosti 158/7, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….,  
  8. Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 998/52, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….. 
  9. Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1254/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….,  
10. Byt č. 10 o velikosti 1+3  na ulici A. Staška 1091/2, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ………………... 
11. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 766/2, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………..,  
12. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 
13. Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….. 
14. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1142/18 , Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………... 
15. Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6 , Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………..,  
16. Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18, Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1. …………………….. 
17. Byt č. 4 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1221/3, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….  
18. Byt č. 31 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá 470/17, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ………………... 
19. Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Česká 1203/9, Havířov – Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………………... 
20. Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1152/10, Havířov - Podlesí,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….  
21. Byt č. 14 o velikosti 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….. 
22. Byt č. 156 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1. ………………….. 
23. Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….  
24. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 758/3, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….. 
25. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici U Lesa 282/1a, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….  
26. Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12,  

Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. ………, 2. ………….., 3. …..…… 
27. Byt č. 26 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1. …………….. 
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28. Byt č. 58 o velikosti 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….. 
29. Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici K. V. Raise 1078/5, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….. 
30. Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Čajkovského 833/1, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. …………….. 
31. Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………..,  
32. Byt č. 27 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………..,  
33. Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1. …………………. 
34. Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici V. K. Klicpery 289/3, Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ………….., 3. ………………….. 
35. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark,  
      pořadí žadatelů: 1……………. 
36. Byt č. 3 o velikosti 1+4 na ulici Moskevská 1075/1, Havířov - Město,  
      pořadí žadatelů: 1. …………………. 
37. Byt č. 1 o velikosti 1+4 na ulici Marie Pujmanové 1120/20,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………..,  
38. Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov-Město 

Pořadí uchazečů: 1. …………….. 
 
p o v ě ř u j e 

 
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: vedoucí  

ekonomického odboru  

MRA, s.r.o. 
T: 15. 9. 2017 

 

 

3530/71RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________   

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní  
agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2  
 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného 
usnesení rady města s účinností od 15. 8. 2017 dle přílohy č. 1  
 

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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3531/71RM/2017 - Uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  

ze dne 26. 1. 2017___________________________________________________     
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dohody o narovnání sporných práv a povinností ze smlouvy o dílo  

zn. 40/MRA/2017 ze dne 26.1.2017, se společností HOCHTIEF CZ a.s.,  

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, dle přílohy č. 1   
 

p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dohody  

o narovnání sporných práv a povinností ze smlouvy o dílo zn. 40/MRA/2017  

ze dne 26.1.2017, dle přílohy č. 1 
 

u k l á d á  
 

předložit k podpisu Dohodu o narovnání sporných práv a povinností ze smlouvy  

o dílo zn. 40/MRA/2017 ze dne 26.1.2017 
 

Z: vedoucí  

ekonomického odboru  

MRA, s.r.o. 

T: 09/ 2017 
 

 

3532/71RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

práce „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59, 

Havířov“__________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  
 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

práce „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17,23,29,31,33,59, Havířov“ 
 

2. rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

následné zakázky (opce):    ne 
 

3. dílčí plnění:      ano 

poskytnutí zálohy:     ne 

čerpání dotace:     ne 

přenesení daňové povinnosti:   ano 
 

4. varianty nabídky:     ne 
 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:    9-10/2017 

termín dokončení:     do 2 měsíců  

od předání staveniště 
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6. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč 

bez DPH (váha 100 %) 

 

7. základní způsobilost: 

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem 

podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíce  

přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 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 pro stavbyvedoucího 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. další podmínky: 

- záruka za jakost celého díla min. 60 měsíců 

- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu  

s pojistným plněním v minimální výši 3.000.000,00 Kč před podpisem smlouvy 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení 

- listinnou formou 

 

12. složení komise dle bodu 12 důvodové zprávy 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným  

v bodu 13. důvodové zprávy 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 

17,23,29,31,33,59, Havířov“ 

 

Z: vedoucí  

ekonomického odboru  

MRA, s.r.o. 

T: 09/ 2017 
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3533/71RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________       

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark p. Kateřině Mazúrové,  

t.b. …………………………….  

 

2. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě 

s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark manž. Ludmile Karikové,  t.b. 

…………………………. a Miroslavu Karikovi, t.b. ………………………….   

 

s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Šumbark p. Romanu Balonovi,  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, č. 2 a č. 3 s tím, že nájemné 

bude hrazeno měsíčně a stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši  

500,- Kč/měsíc      

 
2. mimořádné přidělení jednopokojového 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. Martinu Rojíčkovi, 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, č. 2 a č. 3 s tím,  
že nájemné bude hrazeno měsíčně a stanovená jistota bude uhrazena splátkami  
ve výši 500,- Kč/měsíc      

 

     

3534/71RM/2017 - Přidělení jiných obecních bytů________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného 
v přízemí nebo v domě s výtahem, který zastavuje v patře, v lokalitě Havířov-Město  
p. Renátě Makové, 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 nájemné bude hrazeno měsíčně  
a stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 500,- Kč/měsíc      
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n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného čtyřpokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného 
v přízemí nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark  
p. Ester Rusznyákové, t.b. ……………………………. 

 

    

3535/71RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. 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 na ul. …………………………….manž. Janu Kubáňovi  
a Janě Kubáňové, t.b. ……………………………. pod podmínkou, že: 
- byt jmenovaní převezmou ve stávajícím stavu a jeho opravy provedou  

na své vlastní náklady 
- nájemní smlouva bude s manž. Janem a Janou Kubáňovými 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 a v době, kdy bude předmětný byt právně volný s tím, že nájemné  
bude hrazeno měsíčně      

 

2. 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. Evě Kudělové, 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      

 

3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 36 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………….p. Janě Němcové,  

t.b. …………………………….a p. Tomáši Krejčímu,  

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, č. 2 a č. 3     

 

4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+5 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ……………………………. 

Ing. Martinu Matulovi, t.b………………………….., a  p. Anně  Didkovské,  

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, č. 2 a č. 3     
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n e s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 36 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. …………………………….p. Kateřině Chlebikové,  

t.b. ……………………………. 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě   

Havířov-Podlesí  p. Kateřině Chlebikové, 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     

 

 

3536/71RM/2017 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů_____________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení jiného 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 na ul. …………………………….  

p. Ivoně Horákové  a p. Vítězslavu Dostálovi, 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, č. 2 a č. 3 a v době, 

kdy bude předmětný byt právně volný     

 

2. 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. ……………………………. 

p. Evě Jedinákové, t.b. …………………………….pod podmínkou, že 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu řešení  

pohledávek vůči městu Havířov  

- 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.     

 

3. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+3  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. ……………………………. 

manž. Karlu Olbertovi a Jitce Olbertové, 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,  

č. 2 a č. 3.     
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4. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 12 o vel. 1+2    
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v domě na ul. ……………………………. 
p. Vilému Čepičkovi, 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, č. 2 a č. 3.     

  

5. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 10 o vel. 1+3  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul……………………………. 

p. Pavlu Chrápkovi, t.b. …………………………….pod podmínkou, že: 

- jmenovaný převezme byt ve stávajícím stavu a jeho opravy provede na své 

vlastní náklady 

- nájemní smlouva bude s p. P. Chrápkem 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.     

 

6. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 0+1  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. ……………………………. 

p. Vincencii Ďuranové, 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      

 

7. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul…………………………….  

p. Janě Kneblíkové, 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      

 

     

3537/71RM/2017 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova - MUDr. Miroslava Králíková___________       
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova, věta první  „Žadatelem o byt musí být občan 

České republiky, který dovršil 18 let“, pro MUDr. Miroslavu Králíkovou, státního 

příslušníka Slovenské republiky, t.b. ……………………………. 
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3538/71RM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice_______________          

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

   

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, orná půda o výměře  

cca 215 m
2   

v kat. území Bludovice Ing. Miroslavě Nápravníkové,  

bytem ……………………………., za účelem rozšíření stávající zahrady                        

 

 

3539/71RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice___________________      

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice o výměře 95 m
2
 
 

manželům MUDr. Jiřímu Frkalovi a MUDr. Heleně Frkalové, oba bytem  

…………………………….za účelem příjezdu a přístupu k nemovitostem v jejich 

vlastnictví  

 

 

3540/71RM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti MC Profi s.r.o.______ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 34 o výměře 262 m
2
, pozemku parc.č. 35  

o výměře 967 m
2
 a části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 2 771 m

2
, v kat. území 

Dolní Suchá, celková výměra  cca  4 000  m
2  

 s tím, že přesná výměra pozemků 

bude stanovena až na základě geometrického zaměření společnosti  

MC Profi s.r.o., se sídlem Dětmarovice čp. 1124, 735 71, IČO: 25891847 za účelem 

výstavby a následného provozování administrativně-skladovací haly  

 

    

3541/71RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice_____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej  části pozemku parc.č. 580/164, nově dle geometrického plánu 

označeného jako parc.č. 580/172 ostatní plocha, o výměře 7 m
2
, k.ú. Bludovice, 

paní Marii Střelecké, bytem ……………………………. za účelem přístupu  

a příjezdu k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 800 Kč  
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+ 1 300 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 4 100 Kč + výše DPH platné 

ke dni povinnosti přiznat daň                                                                                                              

 

     

3542/71RM/2017 - Prodej pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 1452/17, 1452/18,  

1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

 

1. prodej pozemku parc.č. 1452/13, zahrada o výměře 122 m
2,  

panu Pavlu Guznarovi, ……………………………., za účelem zahrady  

u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m
2
, celkem 24 400 Kč + výše 

DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň, formou splátek splatných nejpozději  

do 31. 12. 2019 

 

2. prodej pozemku parc.č. 1452/14, zahrada o výměře 83 m
2
,
  

paní Veronice Vítkové, ……………………………., za účelem zahrady  

u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m
2
, celkem 16 600 Kč + výše 

DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň  

 

3. prodej pozemku parc.č. 1452/15, zahrada o výměře 46 m
2
,
  

paní Haně Podstavkové, ……………………………., za účelem zahrady  

u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m
2
, celkem 9 200 Kč + výše 

DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

4. prodej pozemku parc.č. 1452/16, zahrada o výměře 46 m
2
, manželům  

Ing. Romanu Adamiecovi a Zdeňce Adamiecové, …………………………….,  

za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m
2
, 

celkem 9 200 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

5. prodej pozemku parc.č. 1452/17, zahrada o výměře 47 m
2
, manželům  

Ing. Jaromíru Vlčkovi a Ing. Vlastě Vlčkové, ……………………………., 

za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m
2
, 

celkem 9 400 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

6. prodej pozemku parc.č. 1452/18, zahrada o výměře 44 m
2
, paní Emílii Tóthové  

a Michaele Vilhanová, ……………………………., za účelem zahrady  

u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m
2
, celkem 8 800 Kč + výše 

DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

7. prodej pozemků parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m
2
 a parc.č. 1452/11,  

ostatní plocha o výměře 124 m
2
 , k.ú. Šumbark, manželům Jiřímu Vavříkovi  

a Marii Vavříkové, ……………………………., za účelem přístupu  

a zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m
2
,  

celkem 41 000 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 
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3543/71RM/2017 - Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Šumbark__         

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e    

  

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit bezúplatný převod spoluvlastnického podílu v rozsahu 13/24 na pozemcích 

zapsaných na LV č. 103, a to  pozemku parc.č.1374/187, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 42 m
2
, parc.č. 1374/189, ost. plocha, ost. komunikace  

o výměře 7 m
2
, parc.č. 1374/204, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 6 m

2
, 

parc.č. 1431/41, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m
2
, parc.č. 1448/6,  

ost. plocha, ost. komunikace o výměře 137 m
2
, parc.č.1448/37, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 88 m
2
, parc.č. 1448/54, ost. plocha, ost. komunikace  

o výměře 81 m
2
, parc.č. parc.č. 1448/56, ost. plocha, ost. komunikace o výměře  

70 m
2
, parc.č. 1448/57, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 131 m

2
, parc.č. 

1454/3, ost. plocha ost. komunikace o výměře 8 m
2
, vše v katastrálním území 

Šumbark, na kterých se nachází místní komunikace Petřvaldská a přilehlé pěší 

komunikace do vlastnictví města od vlastníka České republiky, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, bez omezujících podmínek 

 

 

3544/71RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku 

města a to parc. č. 2515/1, 2515/6, 2515/7, 2515/8, 2515/10, 2635/1,  

k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování a udržování 

energetického zařízení distribuční soustavy podzemního vedení NN 0,4kV, 

nadzemního vedení VN 22kV, IV-12-8009421, Havířov, 4OM, Int. Bonus, DTR, 

VNk, NNk  za jednorázovou úhradu 136.640,- Kč + DPH, o výměře 683,20 m
2
 

dle GP č. 4232-111/2017 ze dne 16.05.2016, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku 

města a to parc. č. 982, k.ú. Bludovice a parc.č. 715, k.ú. Dolní Datyně spočívající 

v zřízení, umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční 

soustavy volného vedení AES 4x95, IE – 12 – 8003837/VB5 Dolní Datyně, ul. 

Datyňská, propoj NNv  za jednorázovou úhradu 12.880,- Kč + DPH, o výměře 

64,40 m
2
 dle GP č. 4082-39/2016 ze dne 18.04.2016 a č. 617-39/2016 ze dne 

15.04.2016, 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 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcného břemene 

Z: vedoucí OSRM 

T: 31.12.2017 

 

  

3545/71RM/2017 - Záměr výpůjčky pozemků parc.č. 2996/11, parc.č. 2996/15 a části pozemku  

parc.č. 2996/10, k.ú. Bludovice________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

záměr výpůjčky pozemků parc.č. 2996/11 o výměře 475 m
2
, parc.č. 2996/15  

o výměře 363 m
2
 a části pozemku parc.č. 2996/10 o výměře cca 630 m

2
,  

k.ú. Bludovice, Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov z.s. se sídlem Havířov, 

Podlesí, U Stadionu 1325/2B, IČO: 14614260 za účelem využívání jako 

manipulační plochy a za účelem jejich údržby 

 

 

3546/71RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark_______________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pronájem pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark  za účelem 

využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky autoškoly,  

pro provozovatele autoškoly paní Ivu Smelíkovou, bytem ………………………, 

IČO:  72982268 za těchto podmínek: 

- na dobu neurčitou od 1.10.2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- za smluvní nájemné ve výši 3.000,- Kč/ročně včetně DPH (pro plátce DPH),  

splatné do konce měsíce ledna běžného roku, 

- nájemce není oprávněn užívat pronajímanou plochu v době provádění zkoušek  

z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel prováděných Magistrátem 

města Havířova  

- nájemce je povinen dodržovat provozní řád Magistrátu města Havířova  

na užívání cvičné plochy 

- nájemce zajistí na pronajímané ploše pořádek  

- nájemce v rámci umístění jakýchkoliv zařízení nesmí zasáhnout do konstrukce  

zpevněné plochy 

- v době, kdy autoškola tuto plochu nebude využívat, může plochu využívat  

veřejnost na základě povolení Magistrátu města Havířova a za podmínek 

uvedených v provozním řádu 
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s c h v a l u j e     

 

ukončení pronájmu  pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark,  

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky autoškol 

s provozovatelem autoškoly panem Bc. Janem Kimlou, bytem 

……………………………. IČO: 87659158,  a to dohodou k 30.09.2017  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy  

a dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 1111/OSRM/2015 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T: 31.12.2017  

 

     

3547/71RM/2017 - Nájem části pozemku parc. č. 2230/24 v k.ú. Havířov – město,  

pod přístřeškem MHD_______________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

nájem části pozemku parc. č. 2230/24 k. ú. Havířov – město o výměře 6 m
2
 pod 

přístřeškem MHD na ul. Dělnická, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, s nímž 

hospodaří pronajímatel, Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, 

se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov – Město, IČO: 00844896, přičemž 

doba nájmu je sjednána na dobu určitou od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017 s možností 

prodloužení, nájemné stanovil pronajímatel ve výši 72,-Kč/m
2
/rok,  

tj. při výměře 6 m
2
 celkem 432,-Kč/rok bez DPH s tím, že zároveň končí platnost 

nájemní smlouvy ev. č. 575/OSRM/05, ze dne 27. 5. 2005   

 

p o v ě ř u j e    

 

primátorku města Havířova podpisem smlouvy a případných dodatků ke smlouvě  

 

                                                                                                              Z: vedoucí OSRM  

                                                                                                              T: 30. 9. 2017 

 

      

3548/71RM/2017 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice III/4739  

v k.ú. Dolní Datyně, v majetku MS kraje_______________________________ 
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení úpravy povrchu 

silnice III/4739, ul. Josefa Kotase, po dobu 5 let od realizace stavby „Oprava silnice 

III/4739  Dolní Datyně“ s celkovou délkou úpravy v průjezdném úseku města  

880 m, v majetku stavebníka, jímž je Moravskoslezský kraj a právo hospodařit 

přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795,  
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702 23 Ostrava- Přívoz, IČO: 000 95 711, zastoupené střediskem Karviná, 

Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát,  přičemž část stavby se nachází v místě 

křížení silnice s místní komunikací na části pozemku v majetku města, parc.  

č. 714/1 k.ú. Dolní Datyně         

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody 

 

                                                                                                              Z: vedoucí OSRM  

                                                                                                              T: 31.10.2017 

 

 

3549/71RM/2017 - Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku MMH________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s v ě ř u j e  

 

v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, odboru správy a rozvoje majetku  MMH rozhodování o uzavírání dohod 

se společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567 o realizaci plynovodních přípojek  

a odběrných plynových zařízení na nemovitých věcech v majetku města, které byly 

předány k hospodaření příspěvkovým organizacím zřízeným městem Havířov,  

za podmínek stanovených řediteli příspěvkových organizací a řídícími odbory 

MMH, a které budou realizované na náklady společnosti GasNet, s.r.o. 

 

u k l á d á 

 

předložit primátorce města pověření pro vedoucího odboru správy a rozvoje majetku 

MMH k podepisování výše uvedených dohod 

 

                                                                                           Z: vedoucí OPS                                                                                                                                                                        

                                                                                           T: 30. 9. 2017 

 

  

3550/71RM/2017 - Záměry pronájmu, záměr výpůjčky částí nemovitých věcí_________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 15 m
2
  

v 1. podzemním podlaží budovy bývalé jídelny Reneta na Dlouhé tř. 17,  

Havířov-Město, spol. MADA servis s.r.o., IČO: 25871714, jako sklad 

k podnikatelské činnosti 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,96 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Mládí 20, Havířov-Šumbark, p. Šárce Večerkové, jako sklad 

pro vlastní potřebu 
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3. záměr výpůjčky nemovité věci – budovy bývalé základní školy č. p. 1102  

na ul. Mánesova, Havířov-Město, České republice – Krajskému ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502, za podmínek: 

- účel: k provádění taktického cvičení Zásahové jednotky KŘP MSK 

- doba výpůjčky: do doby rekonstrukce budovy 

- další podmínky užívání budovy budou stanoveny v souladu  

s přílohou materiálu 

 

  

3551/71RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 14,70 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, p. Evě Polákové,  

jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

39,17 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 2a, Havířov-Šumbark,  

p. Monice Janiszewské, IČO: 62309005, jako prodejnu zdravotních potřeb,  

za podmínek: 

- nájemné 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

  

3552/71RM/2017 - Pronájem části nemovité věci – ul. Fibichova 23, Havířov-Město 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 

29,60 m
2 

v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23, Havířov-Město,  

p. Lucii Korábové, IČO: 86994069, jako speciální prodejnu značkových lihovin, za 

podmínek: 

- nájemné 2 500,- Kč/m
2
/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  

- stavební úpravy prostor na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání  

po ukončení nájmu 
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3553/71RM/2017 - Ukončení nájmu části nemovité věci___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 14,80 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Heleny Malířové 1154/6, 

Havířov-Šumbark, spol. MAPASET s. r. o., IČO: 60318392, dohodou  

k 30. 9. 2017 

 

   

3554/71RM/2017 - Změna podmínek nájemní smlouvy na pronájem bufetu v Radnici__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu podmínek nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – prostoru 

sloužícího k podnikání v 1. poschodí budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, nájemci spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO: 25385534, a to snížení 

výměry prostor z původní výměry 133,12 m
2 

na výměru novou 49,88 m
2
, sníženou o 

plochu terasy, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 

 

   

3555/71RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu   

- p. Renáta Šrubařová________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 57,75 m
2
 

v suterénu obytného domu ul. K. V. Raise 14, Havířov-Město, z nájemkyně  

p. Renáty Šrubařové, IČO: 69191298, na p. Jana Římana, IČO: 73112186 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu p. Janu Římanovi,  

IČO: 73112186: 

- výměra prostor: 57,75 m
2
   

- účel: prodejna potravin 

- nájemné za prostory 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2017 
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3556/71RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 11.08.2017 dle přílohy 

 

  

3557/71RM/2017 - Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov – Plán udržitelné 

městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství – zahájení  

zadávacího řízení___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Vytvoření   

    strategických dokumentů pro město Havířov – Plán udržitelné městské mobility      

    a Koncepce odpadového hospodářství“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ano 

 

3. dílčí plnění:     ano  

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   70.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 
8. dobu realizace veřejné zakázky:   
    předpokládané zahájení:   září 2017 
  termín ukončení:                       
  Plán rozvoje udržitelné městské mobility:  31. 5. 2018 
  Koncepce odpadového hospodářství:  29. 6. 2018 

  
9. kritérium hodnocení:    nabídková cena v Kč bez DPH  

(váha 60%) 
kvalifikace - zkušenosti členů realizačního týmu (váha 40%)  

blíže viz. bod 9. důvodové zprávy 
 
10. základní způsobilost dodavatele (stejná pro obě části veřejné zakázky) 

v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle 
ust. § 75 zákona  
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11. profesní způsobilost (stejná pro obě části veřejné zakázky):  
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- živnostenské oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem  
zadávacího řízení, případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého  
toto oprávnění vyplývá, přičemž relevantním oprávněním k podnikání  
se má na mysli zejména: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona – obor činností: Poradenská a konzultační 
činnost, zpracování odborných studií a posudků“ 

 
12. technickou kvalifikaci: 

- zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení  
§ 79 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona 

- splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže  
dodavatel předložením seznamu služeb poskytnutých za posledních 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení 
Požadovaná minimální úroveň: 
Dílčí část 1: Plán rozvoje udržitelné městské mobility: 
3 služby obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí: Zpracování 
strategických, rozvojových a koncepčních dokumentů pro subjekty veřejné 
správy - státní správa a samospráva), z toho: 
Nejméně dvě významné služby - zpracování strategického / rozvojového / 
koncepčního dokumentu pro územněsprávní celek s počtem obyvatel min.  
50 tis. obyvatel; 
Nejméně jedna významná služba tematicky odpovídající předmětu této  
části veřejné zakázky – zpracování plánu udržitelné mobility, generel  
dopravy apod;  
Nejméně dvě významné služby ve finančním objemu 1.000.000,- Kč  
bez DPH. 
Výše uvedené požadavky lze splnit kumulativně, tedy jednou významnou 
službou prokázat více požadavků na technickou způsobilost. 
Dílčí část 2: Koncepce odpadového hospodářství: 
5 služeb obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí: Zpracování 
strategických, rozvojových a koncepčních dokumentů pro subjekty veřejné 
správy - státní správa 
a samospráva), z toho: 
Nejméně dvě významné služby – Nejméně dvě významné služby – zpracování 
strategického / rozvojového / koncepčního dokumentu pro územněsprávní celek 
s počtem obyvatel min. 50 tis. obyvatel; 
Nejméně tři významné služby ve finančním objemu 1.000.000,- Kč bez DPH; 
Nejméně jedna významná služba tematicky odpovídající předmětu této části 
veřejné zakázky – zpracování strategie odpadového hospodářství, koncepce 
odpadového hospodářství, apod.  
Výše uvedené požadavky lze splnit kumulativně, tedy jednou významnou 
službou prokázat více požadavků na technickou způsobilost. 
Způsob prokázání: 
Seznam zakázek obdobného charakteru dle výše uvedené specifikace. Seznam 
zakázek obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem účastníka či za něj. Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, 
účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém 
objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení. 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) 
zákona prokáže dodavatel předložením seznamu techniků nebo technických 
útvarů, které se budou podílet  
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na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality 
nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance 
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 
Požadovaná minimální úroveň: 
Dílčí část 1: Plán rozvoje udržitelné městské mobility 
Vedoucí realizačního týmu – 1 osoba 
Expert na oblast dopravy – 1 osoba 
Ekonom – 1 osoba 
Projektový manažer – 2 osoby 
Dílčí část 2: Koncepce odpadového hospodářství 
Vedoucí realizačního týmu – 1 osoba 
Expert na oblast odpadového hospodářství – 1 osoba 
Ekonom – 1 osoba 
Projektový manažer – 2 osoby 
Způsob prokázání: 
Seznam techniků či technických útvarů ve formě čestného prohlášení, který 
bude zahrnovat všechny výše uvedené funkce. Tento seznam bude podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj. 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. d) 
zákona prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním 
pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby 
nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. 
Požadovaná minimální úroveň: 
Dílčí část 1: Plán rozvoje udržitelné městské mobility 
Expert na oblast dopravy – VŠ vzdělání, praxe min. 5 let, zkušenost se 
zpracováním minimálně jednoho strategického dokumentu tematicky 
odpovídajícímu předmětu této části veřejné zakázky – zpracování plánu 
udržitelné mobility, generel dopravy apod. 
Ekonom – VŠ vzdělání, praxe min. 5 let v oblasti tvorby a/nebo hodnocení 
rozpočtů, rozpočtových výhledů v prostředí územněsprávních celků, zkušenost 
se zpracováním min. dvou strategických/koncepčních dokumentů splňujících 
alespoň jednu z definic významné služby, které zahrnovalo zpracování 
rozpočtového výhledu a/nebo vazby na rozpočet nositele 
strategického/koncepčního dokumentu, zkušenost se zpracováním minimálně 
tří rozpočtových výhledů územněsprávního celku. 
Projektový manažer (platí pro oba projektové manažery) – VŠ vzdělání, praxe 
min. 3 roky, v oblasti strategického plánování, z toho min. 2 roky praxe při 
zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě, 
zkušenost se zpracováním min. dvou strategických/koncepčních dokumentů 
splňujících alespoň jednu z definic významné služby. 
Dílčí část 2: Koncepce odpadového hospodářství 
Expert na oblast odpadového hospodářství – VŠ vzdělání, praxe min. 5 let, 
zkušenost se zpracováním minimálně jednoho strategického dokumentu 
tematicky odpovídajícímu předmětu této části veřejné zakázky – plán 
odpadového hospodářství, koncepce odpadového hospodářství, apod. 
Ekonom – VŠ vzdělání, min. 5 let v oblasti tvorby a/nebo hodnocení rozpočtů, 
rozpočtových výhledů v prostředí územněsprávních celků, zkušenost se 
zpracováním min. dvou strategických/koncepčních dokumentů splňujících 
alespoň jednu z definic významné služby, které zahrnovalo zpracování 
rozpočtového výhledu a/nebo vazby na rozpočet nositele 
strategického/koncepčního dokumentu, zkušenost se zpracováním minimálně 
tří rozpočtových výhledů územněsprávního celku. 
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Projektový manažer (platí pro oba projektové manažery) – VŠ vzdělání, praxe 
min. 3 roky, v oblasti strategického plánování, z toho min. 2 roky praxe  
při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě, 
zkušenost se zpracováním min. dvou strategických/koncepčních dokumentů 
splňujících alespoň jednu z definic významné služby. 

 
13.  podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  
v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  
předložení: 
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů  

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 
c) dokladu 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 

 
14. složení komise dle bodu 14. důvodové zprávy  
 
15. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 15. důvodové  

zprávy 
 

p o v ě ř u j e  
 
1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 
odst. 3 zákona 
 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících  
se předmětného zadávacího řízení 

 

 

3558/71RM/2017 - „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ – uzavření Dodatku  

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 414/OSRM/2017 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 622.947,54 Kč bez DPH 

(753.766,52 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 414/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -1.048.019,63 Kč bez DPH  

(-1.268.103,75 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017 související 

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
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4. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 414/OSRM/2017 

z důvodu dodatečných stavebních prací, a to prodloužení o 14 kalendářních dnů 

u části díla A) i B) 

 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017 na provedení  

Stavby „VUH -  šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ v rozsahu bodů 

1 až 4 tohoto usnesení s dodavatelem BDSTAV MORAVA s.r.o.,  

IČO: 26807947 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo č. 414/OSRM/2017 ze dne 30.5.2017 

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017  

ze dne 30.5.2017 

                

                       Z: vedoucí OSRM                

          T: 09/2017  
 

2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně  

závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

 

Z: vedoucí OSRM 

T: do 15 dnů ode dne 

     uzavření dodatku č. 1 

 

 

3559/71RM/2017 - Žádost o souhlas s přijetím finančních darů Městským kulturním  

střediskem Havířov_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

přijetí finančních darů Městským kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985, 

na částečné pokrytí nákladů organizačního a technického zabezpečení akce 

„Havířovské slavnosti 2017“, konané ve dnech 8. – 9. 9. 2017, a to: 

 

1. Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62,  

140 00 Praha 4, ve výši 100.000,-- Kč 

 

2. SILNICE.CZ s.r.o., IČO 26792711, se sídlem Červený dvůr 918/7,  

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, ve výši  10.000,-- Kč 
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3560/71RM/2017 - Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací - dodatek č. 1________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1. 9. 2017 dodatek č. 1 Zásad řízení a hospodaření příspěvkových 

organizací takto: 

Článek II Vzájemné povinnosti ředitelů PO a zřizovatele, odstavec 1. Ředitel  

PO má vůči zřizovateli tyto povinnosti, bod 1.1. „Ředitel PO“ se doplňuje  

o písmeno n) je povinen nejpozději ke dni vzniku a ke dni ukončení pracovního 

poměru nebo výkonu funkce zaměstnance, při jejímž výkonu má povinnost podávat 

čestné prohlášení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle zákona  

o střetu zájmů, oznámit tuto skutečnost prokazatelným způsobem tajemníkovi MMH. 

 

 

3561/71RM/2017 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2017 v Havířově__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

zapojení   města  Havířova  do  Evropského  týdne mobility, který  se  uskuteční   

ve dnech 16.09. - 22.09.2017 a uspořádání Evropského dne bez aut  

dne 22. 09. 2017  

 

u k l á d á 

 

1. odboru komunálních služeb projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a.s.,  

poskytnutí bezplatné přepravy na den 22.09.2017 

 

Z: vedoucí OKS  

T: září 2017 

    

2. 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 2017 

 

 

3562/71RM/2017 - Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená od 1. 9. 2017_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

zvláštní příplatek ředitelce Základní školy a Mateřské školy Havířov-Životice 

Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 Mgr. Blance Helštýnové  

od 1. 9. 2017 dle důvodové zprávy 
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u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Základní školy a Mateřské školy 

Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569  

Mgr. Blance Helštýnové 

                                                                         Z: vedoucí OŠK 

                       T: srpen 2017 

 

 

3563/71RM/2017 - Mimořádné schválení účetní závěrky za rok 2017 městem zřízené příspěvkové  

organizace – MŠ Kosmonautů________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědo mí  

 

podklady k mimořádné účetní závěrce sestavené ke dni 31. 7. 2017 příspěvkové 

organizace zřízené městem uvedené v přílohách č. 1 - 5 

 

s ch va lu j e  

 

mimořádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 7. 2017 příspěvkové organizace 

zřízené městem Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319,  

IČO: 61988626, v rozsahu příloh č. 1 - 3 

 

p ov ěřu j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem protokolu o schválení účetní 

závěrky 

 

uk lád á  

 

vystavit protokol o schválení mimořádné účetní závěrky sestavené k 31. 7. 2017 

příspěvkové organizace zřízené městem 

Z: vedoucí OŠK 

T: září 2017 

 

 

3564/71RM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 –  

„Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy  

středních škol______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova na rok 2017 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek 

dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 

2016/2017 takto: 
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3 000 Kč   Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,  

příspěvková organizace, IČO 62331574,  

za 3. místo chlapců. 

 

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2017. 

 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným 

v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova 

dne 20. 02. 2016 usn. č. 402/10ZM/2016. 

 

          Z: vedoucí OŠK 

T: říjen 2017 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova na rok 2017 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek 

dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 

2016/2017 takto: 

 

7 000 Kč  Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,  

Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261,  

za 1. místo chlapců. 

    7 000 Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO 62 33 15 82, za 1. místo dívek,    

    5 000 Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková  

organizace, IČO 62331566, za 2. místo chlapců. 

    5 000 Kč   Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková  

organizace, IČO 13644271, za 2. místo dívek. 

3 000 Kč Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková 

organizace, IČO 62331558, za 3. místo dívek, 

 

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2017. 

 

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. 

 

 

3565/71RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací   

MŠ „U kamarádů“___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola  

„U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace 

(IČO: 70958289) 
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poskytovatel dotace:   Nadace ČEZ 

název operačního programu:  Oranžové hřiště 

název projektu:     Nové hřiště pro kamarády 

požadovaná výše dotace:   1 800 000 Kč  

spolufinancování:    bez spoluúčasti 

 

 

3566/71RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Puškinova______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola  

Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 

 

poskytovatel dotace:   Nadace ČEZ 

název operačního programu:  Oranžové hřiště 

název projektu:      Sportujeme bezpečně 

požadovaná výše dotace:    250 000 Kč   

spolufinancování:      40 000 Kč 

 

 

3567/71RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 79. až 82., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 79. až 82., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

3568/71RM/2017 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2017_____ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu města Havířova 2017 

1. ve výši 20.000 Kč nezletilé Jindřišce, Monice a Erice Nyčovým, trvale bytem  

……………………………., na pořízení sportovního vybavení,  

2. ve výši 12.424 Kč nezletilému Vojtěchu Vránovi, bytem 

……………………………., na pořízení vybavení dětského pokoje.   
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3569/71RM/2017 - Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vydat Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu pro subjekt Spolek 

PORTAVITA, nám. T. G. Masaryka 810/4, 736 01  Havířov-Šumbark,  

IČO: 22611908 dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru sociálních věcí podpisem Potvrzení o výkonu činností ve veřejném 

zájmu                                                                                                        

          Z: vedoucí OSV                                                                                                  

                                                                                                            T: září 2017 

 

 

3570/71RM/2017 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - SANTÉ  

- centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb____________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 44 158,00 Kč 

příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb, Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí (IČ: 00 84 74 70) 

 

s c h v a l u j e 

 

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého Radou města Havířova 

usnesením č. 2047/43RM/2016 ze dne 15. 6. 2016 příspěvkové organizaci  

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí (IČ: 00 84 74 70) ve  výši 44 158,00 Kč.  

 

          Z: vedoucí OSV 

          T: září 2017  

o d v o l á v á  

 

Bc. Moniku Havlíčkovou, z funkce ředitelky příspěvkové organizace  

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí, IČO 00 84 74 70, ke dni 30.9.2017 
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3571/71RM/2017 - Plán odpadového hospodářství města Havířova__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit Plán odpadového hospodářství města Havířova na léta 2017 – 2026  

dle Přílohy č. 2 

 

 

3572/71RM/2017 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

se společností ASEKOLa.s.___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy číslo 555088/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého 

exilu 2062/8, Praha 4, 143 00, IČ: 27373231 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem dodatku č. 1 smlouvy číslo 555088/01/ZOZ/2007AK1  

o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. 

 

                     Z: vedoucí OKS 

                                           T: 10/2017 

 

            

3573/71RM/2017 - VZ/238/OKS/2017 pod názvem „Plošná oprava komunikací“ – rozhodnutí  

o výběru nejvhodnější nabídky – nové usnesení__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení č. 3495/69RM/2017 ze dne 27. 7. 2017 ve znění:  Rada města Havířova 

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/238/OKS/2017 pod názvem „Plošná oprava komunikací“ od společnosti 

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno  

nad Bečvou, IČO: 02604795 s bodovým hodnocením 97,12. 

 

s c h v a l u j e 

 

výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/238/OKS/2017 pod názvem „Plošná oprava komunikací“ od společnosti 

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad 

Bečvou, IČO: 02604795 s nabídkovou cenou za opravu 1m
2
 asfaltové místní 

komunikace 232,- Kč bez DPH (280,72 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks 

armatury inženýrských sítí 1 250,- bez DPH (1512,5 Kč vč. DPH) viz příloha č. 1. 
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p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/238/OKS/2017 pod názvem „Plošná oprava komunikací“         

     

Z: vedoucí OKS 

          T: 09/2017 

 

 

3574/71RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením  

O 7 pro p. Kunčarovou______________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost paní Eriky Kunčarové, bytem ……………………………. o povolení 

zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování  

na parkovišti místní komunikace ul. Tylova pro vozidlo se speciálním označením  

O 7. 

 

n e s c h v a l u j e  

 

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 28. 6. 2017 

usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti 

místní komunikace ul. Tylova v Havířově pro vozidlo se speciálním označením  

O 7. 

 

 

3575/71RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením  

O 7 pro p. Siudu____________________________________________________     

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost pana Ladislava Siudy, bytem ……………………………. 

o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného 

parkování na parkovišti místní komunikace ul. Mickiewiczova pro vozidlo  

se speciálním označením O 7. 

 

n e s c h v a l u j e  

 

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 28. 6. 2017 

usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti 

místní komunikace ul. Mickiewiczova v Havířově pro vozidlo se speciálním 

označením O 7. 
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3576/71RM/2017 - VZ/270/ORG/2017 - „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený  

z projektů“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/270/ORG/2017 - „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený z projektů“ 

od společnosti MICROSHOP, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6,  

IČ: 26165031 s  nabídkovou cenou 1.085.000,- Kč bez DPH  

(1.312.850,-  Kč vč. DPH) 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/270/ORG/2017 

- „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW pořízený z projektů“ takto:   

 

2. místo: BRAIN computers s.r.o., Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava,   

IČO: 253 97 265 s  nabídkovou cenou 1.570.450,- Kč bez DPH  

(1.900.245,- Kč vč. DPH) 

 

3. místo: GC System a.s., Špitálka 113/41, 602 00 Brno, IČO: 645 09 826 

               s  nabídkovou cenou 1.652.100,- Kč bez DPH (1.999.041,- Kč vč. DPH) 

 

4. místo: Proact Czech Republic, s.r.o., Brtnická 1486/2, 101 38 Praha,   

IČO: 247 99 629 s  nabídkovou cenou 1.675.000,- Kč bez DPH 

(2.026.750,- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu VZ/270/ORG/2017 - „Zakoupení záruk v roce 2017  

na HW pořízený z projektů“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/270/ORG/2017 - „Zakoupení  

záruk v roce 2017 na HW pořízený z projektů“ 

 

Z: vedoucí ORG 

          T: září 2017 
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3577/71RM/2017 - Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů  

občanů-rotomat____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města nabytí dlouhodobého 

majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč – „zařízení pro efektivní uskladnění 

evidenčních materiálů občanů-rotomat“ bez změn výše schváleného rozpočtu 

organizační jednotky 6 pro rok 2017 

 

 

3578/71RM/2017 - Návrh na doplnění členů pracovních skupin zřízených při přípravě konceptu  

„Zařízení pro využití odpadů“________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit doplnění členů pracovních skupin pro přípravu konceptu  

„Zařízení pro využití odpadů“ takto: 

 

Technologie:  Ing. Ladislav Moravec, technický náměstek spol. HTS, a.s. 

Ekonomika:  Ing. Petr Smrček, ekonomický náměstek spol. HTS, a.s. 

Legislativa:  Bc. Radim Hanzel, ředitel spol. HTS, a.s. 

 

 

3579/71RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného  

společníka v působnosti valné hromady o doplnění smlouvy o výkonu funkce_ 

 

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“)  

 

v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: Ing. Karla Šlachtu 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

1. žádost pana Róberta Masarovičc, MSc., jednatele společnosti, ze dne 7.8.2017  

o doplnění smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti dle přílohy č. 1 

2. žádost Ing. Jiřího Lankočího, jednatele společnosti, ze dne 7.8.2017 o doplnění 

smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti dle přílohy č. 2 
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n e s c h v a l u j e 

 

doplnění smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti pro pana 

Róberta Masaroviče, MSc. a pro Ing. Jiřího Lankočího o odchodné  

 

u k l á d á  

 

doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 6.9.2017 

 

 

3580/71RM/2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2016  

a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí 

1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, dobrovolný  

svazek obcí,  IČO 70305374 (dále jen „DSO Mikroregion“) za rok 2016 dle 

Přílohy č. 1, který byl schválen na valné hromadě starostů dne 29.6.2017  

a  

2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru podpory  

korporátního řízení a kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 

Mikroregion za rok 2016 dle Přílohy č. 2  

uložit 

odeslat administrátorovi LUSTON o.p.s. usnesení o projednání Závěrečného účtu  

za rok 2016 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření   

 

 

3581/71RM/2017 - Rámcová smlouva s Technickými službami Havířov a.s. k zajištění slušného  

způsobu pohřbení___________________________________________________             

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření rámcové smlouvy k zajištění slušného způsobu pohřbení těl zemřelých  

v případech, kdy tato povinnost vznikne statutárnímu městu Havířov se 

společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 

1461/66, IČO: 25375601, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

 

2. ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení ve znění dle přílohy 

 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

ze 71. schůze Rady města Havířova 
konané dne 30.08.2017 

39 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem rámcové smlouvy se společností Technické služby 

Havířov a.s. 

                                                                                                Z: vedoucí OVŽÚ 

                   T: 31.08.2017 

 

 

3582/71RM/2017 - Pověření k provádění obřadů_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

pro funkční období 2014-2018 prováděním sňatečných obřadů člena Zastupitelstva 

města Havířova Ing. Bohuslava Niemiece  

 

s t a n o v í 

 

pro funkční období 2014-2018 užívání závěsného odznaku se státním znakem  

ČR Ing. Bohuslavem Niemiecem při provádění sňatečných obřadů 

 

p o v ě ř u j e 

 

pro funkční období 2014 – 2018 prováděním obřadů vítání dětí a jubilejních 

manželských obřadů (např. zlaté svatby) Ing. Bohuslava Niemiece  

 

 

3583/71RM/2017 - „Dodávka požárního dopravního automobilu“ – zahájení veřejné zakázky  

malého rozsahu_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

     „Dodávka požárního dopravního automobilu“.  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:     ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   konec měsíce října 2017  

(účinnost smlouvy) 
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   termín dokončení:     nejpozději do 120 dnů ode dne 

účinnosti smlouvy (zveřejnění 

smlouvy v registru smluv) 

 

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH 

 

7. základní způsobilost:  

    - v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - 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  

zapsáni, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. další podmínky:      

      - záruční podmínky min. 36 měsíců na mechanické vady vozidla 

      min. 72 měsíců na neprorezavění karoserie 

- stanovit, že dodavatel: 

1) nebude moci při plnění předmětu veřejné zakázky využít poddodavatele  

na dodání požárního dopravního automobilu, 

2) nebude moci využít, aby předmět veřejné zakázky byl plněn několika  

dodavateli, tzn. nepřipustí podání společné nabídky více dodavateli, 

3) nebude moci využít možnost prokázání kvalifikace prostřednictvím  

poddodavatele. 

  

11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise / komise pro posouzení nabídek dle bodu 12. důvodové  

zprávy 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodě 13. důvodové zprávy až poté, co Zastupitelstvo města 

Havířova schválí nabytí tohoto vozidla do majetku města 

 

p o v ě ř u j e  

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem 

dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Dodávka požárního dopravního automobilu“. 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Dodávka požárního dopravního automobilu“  

              

          Z: vedoucí OKP 

          T: do 10 pracovních dnů  

               ode dne schválení  

               nákupu tohoto     

            vozidla Zastupitelstvem  

            města Havířova 

 

 

3584/71RM/2017 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2017_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit poskytnutí věcných darů z fondu primátorky 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,  

příspěvková organizace, 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, příspěvková organizace,  

Mozartova 1092/2, Havířov-Město,  IČ: 60337389, v hodnotě do 20 tis. Kč. 

uložit odboru kancelář primátora informovat výše uvedené právní subjekty  

a zabezpečit realizaci. 

                                                                                                 Z: vedoucí OKP 

                                                                                                 T: 30. 11. 2017 

 

 

3585/71RM/2017 - Seznam spolků a sdružení, ve kterých je statutární město Havířov členem___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o spolcích a sdruženích, ve kterých je statutární město Havířov členem 
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3586/71RM/2017 - Informace o záměru založení nadačního fondu k společensky užitečným  

účelům____________________________________________________________ 

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í  

 

založení nadačního fondu k společensky užitečným účelům při Havířovské 

teplárenské společnosti, a.s., IČ: 619 74 706, DIČ: CZ61974706 

 

p o v ě ř u j e 

 

představenstvo Havířovské teplárenské společnosti, a.s. k provedení zakladatelského 

právního jednání směřujícího k založení nadačního fondu. 

 

    Z: předseda  

         představenstva HTS, a.s 

    T: 30.10.2017 

 

 

3587/71RM/2017 - Změny ve složení Komise rozvojové RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á  

 

z funkce člena rozvojové komise RMH pana Aleše Pawlase ke dni 31.8.2017 

  

j m e n u j e 

 

do funkce členky rozvojové komise RMH paní Mgr. Šárku Suchánkovou ke dni 

1.9.2017 

 

 

3588/71RM/2017 - Výběrové řízení na ředitelku SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových  

sociálních služeb____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

736 01 Havířov-Podlesí, Tajovského 1156/1  

 

u k l á d á 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj vyhlásit výběrové řízení na obsazení 

funkce ředitele příspěvkové organizace SANTÉ-centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb, 736 01 Havířov-Podlesí, Tajovského 1156/1  
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s c h v a l u j e 

 

podmínky výběrového řízení dle přílohy č. 1 

 

j m e n u j e 

 

členy výběrové komise ve složení: 

předseda: Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální  

členové:   Mgr. Jana Feberová, primátorka města 

Ing. Bohuslav Niemiec, člen Rady města Havířova 

MUDr. Milan Dlábek, ředitel příspěvkové organizace  

  Domov seniorů Havířov 

Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí  

 

Z: vedoucí OSV 

T: září 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města       náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/74 110/2017 

  

VYŘIZUJE:   V. Mikulášová v. r.  

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 15.09.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 72. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.09.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.09.2017 

 

3589/72RM/2017 - Zvolení ověřovatele 72. schůze RMH, konané dne 13.09.2017 

 

3590/72RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 69. schůze RMH, konané dne 26.07.2017  

a ze 71. schůze RMH, konané dne 30.08.2017  

 

3591/72RM/2017 - Schválení pořadu 72. schůze RMH, konané dne 13.09.2017 

 

3592/72RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 72. RMH 

 

3593/72RM/2017 - „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021“ – zahájení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

3594/72RM/2017 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – p. Petr Lipovský 

 

3595/72RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3596/72RM/2017 - VZ/69/MRA/17 – „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

zdravotního střediska ul. Dlouhá 1134/83, část A+C“ – zrušení  

zadávacího řízení 

 

3597/72RM/2017 - Kontrola dodržování smluvních podmínek u pronajatých nebytových  

prostor ve správě Městské realitní agentury, s.r.o. 

 

3598/72RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – MUDr. Martina Klimešová        
 

3599/72RM/2017 - Přidělení náhradního obecního bytu – Martin Kristián       
 

3600/72RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu - Jan Tížek 
 

3601/72RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Vladana Solčanská  

 

3602/72RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 

3603/72RM/2017 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047, k.ú. Šumbark 

 

3604/72RM/2017 - Záměr darovat pozemky v k.ú. Havířov – město do majetku ČR- Ředitelství  

silnic a dálnic ČR   

 

3605/72RM/2017 - Prodej nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144  

k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice 

 

3606/72RM/2017 - Bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č.  657/2 a  parc. č. 658,  

z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku města  

 

3607/72RM/2017 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Františka Štubni 

 

3608/72RM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK Selská -  2. etapa“           
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3609/72RM/2017 - Záměr rozšíření výpůjčky části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1,  

2742/1, k.ú. Havířov- město  

 

3610/72RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „ Reko MS Havířov, I. etapa, 3. část “  

 

3611/72RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 

3612/72RM/2017 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti PODA a.s.  

 

3613/72RM/2017 - Záměr pronájmu části nemovité věci  

 

3614/72RM/2017 - Pronájem části nemovité věci  

 

3615/72RM/2017 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím  

 

3616/72RM/2017 - „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008) – Smlouva o zabezpečení  

přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou 

 

3617/72RM/2017 - „Asfaltový povrch místní komunikace U Nádraží“ (číslo stavby 13043) –  

zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

 

3618/72RM/2017 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně,  

Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ uzavření kupních smluv       
 

3619/72RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

3620/72RM/2017 - Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ –  

Memorandum o spolupráci 

 

3621/72RM/2017 - Předložení žádosti o podporu v rámci  výzvy č. 70 z Operačního  

programu Životního prostředí  

 

3622/72RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ekologické výzvy 21. století a příroda  

Těšínského Slezska“ 

 

3623/72RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „VI. polsko-česká odborná setkání“ 

 

3624/72RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Přeshraniční Catering kultury“ 

 

3625/72RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt spojený s rekonstrukcí  

městského parku Stromovka 

 

3626/72RM/2017 - Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená od 1. 9. 2017 

 

3627/72RM/2017 - Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku  

na provoz pro rok 2017 

 

3628/72RM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary  
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3629/72RM/2017 - Žádost TJ Slovan Havířov z.s. o změnu procentuálního podílu spoluúčasti  

města na dotovaném projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“  

 

3630/72RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

MŠ Petřvaldská Havířov  
 

3631/72RM/2017 - Návrh na rozdělení hospodářského výsledku – MŠ Kosmonautů 

 

3632/72RM/2017 - Pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů  

rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení 

zřizovatelem   

 

3633/72RM/2017 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2021 

 

3634/72RM/2017 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové  

účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za období leden – červen 2017  

 

3635/72RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 83. – 117.  

 

3636/72RM/2017 - Rozšíření kapacity odborného sociálního poradenství   

 

3637/72RM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

3638/72RM/2017 - Zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov 

 

3639/72RM/2017 - Přemístění kontejneru na textil společnosti ADRA, o.p.s.  

 

3640/72RM/2017 - ZPŘ/321/ORG/17 - „Dodávka 3 kusů osobních vozidel CNG“ - rozhodnutí  

o výběru a o uzavření smlouvy  

 

3641/72RM/2017 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané  

dne 9.6.2017 

 

3642/72RM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady  

konané dne 2. 6. 2017 

 

3643/72RM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady  

konané dne 4. 8. 2017 

 

3644/72RM/2017 - Realizace náhrady zářivek systémem LED ve Víceúčelové hale (VÚH)  

„Výměna stávajících zářivek ve Víceúčelové hale Havířov za LED svítidla“ – 

posouzení podmínek zadávacího řízení, složení komise a okruhu dodavatelů 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

3645/72RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 

3646/72RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – volba člena dozorčí rady 

 

3647/72RM/2017 - Změna ceníku nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení  
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3648/72RM/2017 - Změna zástupce města Havířova ve Sdružení pro přeložku  

a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov - Třanovice 

 

3649/72RM/2017 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za I. pololetí roku 2017  

 

3650/72RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady o doplnění smlouvy o výkonu funkce 

 

3651/72RM/2017 - Písemnost adresovaná RMH a ZMH - SANTÉ 

 

3652/72RM/2017 - Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 25.09.2017 
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U S N E S E N Í 
ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.09.2017 

 

3589/72RM/2017 - Zvolení ověřovatele 72. schůze RMH, konané dne 13.09.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 

13.09.2017 

       pana Ing. Bohuslava NIEMIECE 

 

 

3590/72RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 69. schůze RMH, konané dne 26.07.2017  

a ze 71. schůze RMH, konané dne 30.08.2017____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisů z 69. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 26. července 2017 a ze 71. schůze Rady města Havířova,  

která se konala 30. srpna 2017. 

 

 

3591/72RM/2017 - Schválení pořadu 72. schůze RMH, konané dne 13.09.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.09.2017  

dle přílohy s těmito úpravami: 

1. vypuštění bodu: 

č. 37 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Parkové revoluce 

    v Rybniku a Havířově“ 

2. rozšíření pořadu o bod: 

č. 65 - Písemnost adresovaná RMH a ZMH - SANTÉ 

 

 

3592/72RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 72. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3301/66RM/2017 Zřízení věcného břemene pro stavbu „Odkanalizování 

Havířova, IV. etapa, část města Šumbark, P2 lokalita  

U Jelena “ 

3524/70RM/2017 Peněžitý dar města Havířov na obnovu dřevěného 

kostela v Gutech 

3562/71RM/2017 Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená 

od 1. 9. 2017 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3361/66RM/2017 Souhlas se změnou názvu Víceúčelové haly a s 

umístěním loga  

3373/67RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - schválení 

smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy 

představenstva 

3387/67RM/2017 Pronájem pozemku parc.č. 2008/2, k.ú. Šumbark 

3391/67RM/2017 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 

3392/67RM/2017 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

3399/67RM/2017 Jmenování člena školské rady základní školy, kde 

zřizovatelem je statutární město Havířov 

3418/67RM/2017 Ukončení smlouvy o makléřské činnosti č. 

525/ORG/2016 

3442/69RM/2017 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví 

Statutárního města Havířov – III. Etapa – uzavření 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017  

ze dne 26. 1. 2017 

3463/69RM/2017 Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark  

3468/69RM/2017 Zřízení věcného břemene ve prospěch pozemků, k.ú. 

Bludovice 

3471/69RM/2017 Zdravotní středisko na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-

Podlesí – pronájmy, záměr prodeje 

3495/69RM/2017 VZ/238/OKS/2017 „Plošná oprava komunikací“ – výběr 

nejvhodnější nabídky 

3496/69RM/2017 Realizace rekonstrukce světelného signalizačního 

zařízení ulic Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží 

3498/69RM/2017 Uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby fontán a 

pítek  

3529/71RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 

3547/71RM/2017 Nájem části pozemku parc. č. 2230/24 v k.ú. Havířov – 

město, pod přístřeškem MHD 

3549/71RM/2017 Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku 

MMH 
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3558/71RM/2017 „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. 

etapa“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

414/OSRM/2017 

3563/71RM/2017 Mimořádné schválení účetní závěrky za rok 2017 

městem zřízené příspěvkové organizace – MŠ 

Kosmonautů 

3570/71RM/2017 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně - SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb 

3573/71RM/2017 VZ/238/OKS/2017 pod názvem „Plošná oprava 

komunikací“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky – nové usnesení 

3579/71RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady o doplnění 

smlouvy o výkonu funkce 

3581/71RM/2017 Rámcová smlouva s Technickými službami Havířov a.s. 

k zajištění slušného způsobu pohřbení             

 

  

3593/72RM/2017 - „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021“ – zahájení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_____________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  

    „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ano (dle přílohy k tomuto materiálu) 

 

3. dílčí plnění:     ano (na základě jednotlivých  

       objednávek) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládaný datum podpisu smlouvy: listopad 2017 

    termín zahájení plnění:   01. 01. 2018 

    termín dokončení plnění:   31. 12. 2021                                                                                                                                                

 

6. hodnotící kritérium:                      dle přílohy k tomuto materiálu 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení 

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 
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8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíce  

přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné oprávnění), pokud jiné právní 

předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. technickou kvalifikaci:  

- vzorek zboží určeného k dodání pro každou část veřejné zakázky, na kterou 

podává uchazeč nabídku 

- u části veřejné zakázky 3 a 26 certifikát včetně závěrečného protokolu vydaný  

akreditovaným subjektem ne více než 1 rok přede dnem podání nabídky, ze 

kterého bude vyplývat, že vzorek zboží určený k dodání pro danou část 

veřejné zakázky splňuje normu ČSN EN ISO 20471 

- u části veřejné zakázky 1, 2 a 3 certifikát včetně závěrečného protokolu  

vydaný akreditovaným subjektem ne více než 1 rok přede dnem podání 

nabídky, ze kterého bude vyplývat, že vzorek zboží určený k dodání pro danou 

část veřejné zakázky splňuje normu ČSN EN ISO 20811 

  

10. další podmínky:      

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- nepřipustit prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

- na zboží, u kterého budou požadavky na úpravu (prodloužení nebo zkrácení  

nebo nášivky), termín dodání nejpozději do 30 pracovních dnů od dne 

písemného potvrzení dílčí objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak 

- na ostatní zboží termín dodání nejpozději do 7 pracovních dnů od dne  

písemného potvrzení dílčí objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak 

- v případě, že právními předpisy nebo výrobcem není stanoveno jinak, záruční  

doba v délce 24 měsíců   

    

11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle bodu 12. důvodové zprávy 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodě 13. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Bohuslava Murase, ředitele Městské policie Havířov, podpisem dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu  

„Oděvy pro městskou policii Havířov 2018-2021“ 
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3594/72RM/2017 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – p. Petr Lipovský____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

písemnost č.j. MMH/63987/2017 ze dne 2.8.2017 pana Petra Lipovského, 

adresovanou Radě města Havířova, týkající se provozu zařízení na měření 

rychlosti  

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh odpovědi dle přílohy č.2 

 

u k l á d á 

 

předložit odpověď k podpisu primátorce města  

 

          Z: ředitel MP Havířov 

          T: 18.09.2017 

 

 

3595/72RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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. 5 o velikosti 1+2  na ulici Čajkovského 837/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………., 2. ……………., 3. ………………....  

2.  Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 837/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………., 2. …………….,  

3.  Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1030/69, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………. 

4.  Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 874/2 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

5.  Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 714/105 , Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

6.  Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1097/4, Havířov - Šumbark, 

pořadí žadatelů: 1. 1. …………., 2. ……………. 

7.  Byt č. 1 o velikosti 1+2 II. ktg. na ulici Hornická 677/59,  

Havířov – Prostřední Suchá, pořadí žadatelů: 1. …………., 2. ……………. 
8.  Byt č. 4 o velikosti 1+3  na ulici Konzumní 382/14, Havířov - Šumbark,  

 pořadí žadatelů: 1. …………., 2. ……………., 3. ………………....  

9.   Byt č. 12 o velikosti 1+3  na ulici Moravská 429/27, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

10. Byt č. 27 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,  

     pořadí žadatelů: 1. …………., 2. …………….. 
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11. Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………... 

 

p o v ě ř u j e 

 

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: vedoucí ekonomického   

odboru MRA, s.r.o. 

T: 15. 9. 2017 

 

 

3596/72RM/2017 - VZ/69/MRA/17 – „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

zdravotního střediska ul. Dlouhá 1134/83, část A+C“ – zrušení  

zadávacího řízení___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

VZ/69/MRA/17 – „Zpracování projektové dokumentace na sanaci zdravotního 

střediska ul. Dlouhá 1134/83, část A+C“ z důvodu vysoké nabídkové ceny 

 

u k l á d á 

 

Městské realitní agentuře, s.r.o. vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

zdravotního střediska ul. Dlouhá 1134/83, část A+C“ 

  

Z: vedoucí ekonomického  

odboru MRA s.r.o. 

                    T: 30.09.2017 

 

 

3597/72RM/2017 - Kontrola dodržování smluvních podmínek u pronajatých nebytových  

prostor ve správě Městské realitní agentury, s.r.o.________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í  

 

výsledek provedení kontrol dodržování smluvních podmínek u smluv o nájmu 

části nemovité věci – nebytových prostor ve správě Městské realitní agentury, 

s.r.o., dle důvodové zprávy 
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3598/72RM/2017 - Mimořádné přidělení obecního bytu – MUDr. Martina Klimešová__________        
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období  v lokalitě 

Havířov-Město MUDr. Martině Klimešové, 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.     

 

     

3599/72RM/2017 - Přidělení náhradního obecního bytu – Martin Kristián____________________       
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení náhradního jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v  lokalitě 

Havířov-Šumbark (II. etapa) p. Martinu Kristiánovi,  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, č. 2  

a č. 3 s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 500,- Kč/měsíc      

 

     

3600/72RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu - Jan Tížek___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 14 o vel. 1+1 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. Švabinského 994/5 v  Havířově-Městě  p. Janu Tížkovi, 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, č. 2 a č. 3      
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3601/72RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Vladana Solčanská______  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. ……………………….. ………..s p. Vladanou Solčanskou, t.b. 

……………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu řešení  

pohledávek vůči městu Havířov  

- 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 nájemné bude 

hrazeno měsíčně a stanovená jistota uhrazena splátkami ve výši 500,- Kč/měsíc        

 

    

3602/72RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________      
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Jaroslava Urbančoka, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 1+3 v domě na ul. 

……………………………, jehož nájemcem je jeho matka p. Darina Bošáková  

 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Jany Ruské, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2 v domě na ul. 

………………………………, jehož nájemcem je její syn p. Miroslav Ruský  

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Vojtěcha Maka, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 27, vel. 1+2 v domě  

na ul. ………………………………, jehož nájemcem je jeho bývalá manželka 

p. Alice Maková  

 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Vojtěcha Heralta, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 27, vel. 1+2 v domě na ul. 

……………………………, jehož nájemkyní je jeho matka p. Libuše Heraltová  

 

5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Lucie Ďaďové, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+4 v domě na ul. 

………………………………, jehož nájemkyní je její matka p. Jana Rédová  
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6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Barbory Ponczové, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 34, vel. 1+3 v domě na ul. 

……………………………, jehož nájemcem je její matka p. Pavlína Ponczová 

 

7. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Dagmar Podhorné, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2  v domě na ul. 

………………………, jehož nájemcem je její syn p. Zoroslav Blaho 

 

8. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Jana Chroboka, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2  v domě na ul. 

…………………………, jehož nájemkyní je jeho matka p. Anna Chroboková 

 

9. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Hany Klvaňové, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 14, vel. 1+2  v domě na ul. 

………………………………, jehož nájemkyní je její matka p. Marie Klvaňová 

 

10. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Tomáše Poledníka, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 62, vel. 1+2  v domě na ul. 

………………………………, jehož nájemci jsou jeho příbuzní manž. Petr 

Poledník a Martina Poledníková pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o 

vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. T. Poledník předloží 

doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 

 

3603/72RM/2017 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047, k.ú. Šumbark___ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 o výměře 4 m
2 

a parc.č. 2047 

o výměře 6 m
2
, kat. území Šumbark, zastavěné stavbou čp. 452 , která je součástí 

pozemku parc.č. 2045/5, k.ú.Šumbark ve spoluvlastnictví manželů Ing. Roberta 

Berky a ing. Veroniky Berkové, bytem ……………………………… 

a pana Davida Milfaitova, bytem ……………………………… 

neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2045/6 o výměře 43 m
2 

,  

k.ú. Šumbark jako přístup pro zásobování k objektu a zavěšení technologie 
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3604/72RM/2017 - Záměr darovat pozemky v k.ú. Havířov – město do majetku ČR- Ředitelství  

silnic a dálnic ČR___________________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

zrušit část usnesení ZMH č. 983/18 ZM/09, v bodě 1, kterým bylo dne  

14. 9. 2009, schváleno darování části pozemků k. ú. Havířov – město, zastavěných  

silnicí I/11- ul. Ostravská, parc.č.  3718 ost. plocha, ost. komunikace,  parc. č. 

3720 ost. plocha, ost. komunikace, parc. č. 3722 ost. plocha, ost. komunikace, 

parc. č. 3724 ost. plocha, zeleň, parc. č. 3726//1, ostatní plocha, neplodná půda,  

parc. č. 3885 ost. plocha, silnice, parc.č.  3712 ost. plocha, ost. komunikace   

a parc. č. 3710 ost. plocha, neplodná půda,  v celkovém rozsahu cca 524 m2,  

dle zaměření dokončené stavby,  včetně technického zhodnocení,  

dárce: statutární město Havířov obdarovaný: Česká republika, právo hospodařit 

přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,  

145 05  Praha 4 -Nusle , IČ: 65993390,   

schválit záměr darovat pozemky v k.ú. Havířov – město,  parc. č. 3724/1,  

ostatní plocha, zeleň  o výměře 9468 m
2
,  parc. č. 3724/2  ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 118 m
2
, parc. č. 3724/3 ostatní plocha, zeleň o  výměře  

78 m
2
, parc. č. 3724/4 ostatní plocha, zeleň o  výměře 65 m

2
, parc. č. 3724/5 

ostatní plocha, silnice o  výměře 100 m
2
 a parc. č. 3712/2 ostatní plocha, silnice  

o  výměře 9 m
2
, tj. celkem 9838 m

2
, včetně staveb komunikací a zeleně 

umístěných na pozemcích, se všemi právy a povinnostmi,  do majetku České 

republiky, k hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové 

organizaci, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390  

 

 

3605/72RM/2017 - Prodej nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144  

k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, budovy č. p. 144  

na pozemku parc. č. 2538/1, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-

Životice, spol. KRIŽAN, s.r.o., IČO: 62363000, k provozování tiskárny, za 

smluvní kupní cenu 3 100 000,- Kč, která bude uhrazena do 10 dnů od podepsání 

kupní smlouvy 

 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- prodávaná nemovitá věc je pro vlastníka nadbytečný majetek a je dlouhodobě 

neprodejná  

- v prodávané budově byla prováděna pouze základní údržba 

- užívání budovy vyžaduje okamžitou rekonstrukci elektroinstalace 
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3606/72RM/2017 - Bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č.  657/2 a  parc. č. 658,  

z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku města___________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 657/2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace o  výměře 2167 m
2
 a parc. č. 658 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o  výměře 864 m
2
, užívaných jako veřejná komunikace, z majetku 

České republiky, s nimiž  hospodaří Státní pozemkový úřad,  se sídlem Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 1312774 do majetku města 

 

 

3607/72RM/2017 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Františka Štubni____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku 

parc.č.  4064/20, o výměře 16 m
2
, k.ú. Havířov - město, od vlastníka pana 

Františka Štubni, ………………………………, který stavbu nabídl městu, 

vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

 

  

3608/72RM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK Selská -  2. etapa“__           

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 16032 „Chodník MK Selská – 2. etapa“ 

     

1. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného, statutárního  

města Havířova umístit,  provozovat a odstranit na  pozemku  

k.ú. Havířov – město,  parc. č. 4100/2  a parc. č. 4120/2  ve vlastnictví povinné 

Andrey Závodné, bytem ………………………………, vedení veřejného 

osvětlení včetně  sloupu,  vstupovat a vjíždět na pozemek v rozsahu   

cca 15 m
2
 dle zaměření dokončené stavby, přičemž  hodnota  věcného břemene 

činí 125,- Kč/m
2
  plochy břemene a 500,-Kč /1ks sloupu umístěného na 

pozemku, tj. celkem cca 2375,- Kč          
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2. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného, statutárního  

města Havířova umístit,  provozovat a odstranit na  pozemku  

k.ú. Havířov – město,  parc. č. 4195 ve  vlastnictví  povinného Martina Balona, 

bytem ………………………………vedení veřejného osvětlení včetně sloupu, 

vstupovat a vjíždět na pozemek v rozsahu cca 2 m
2
 dle zaměření dokončené 

stavby, přičemž hodnota věcného břemene činí 125,- Kč/m
2
  plochy břemene a 

500,-Kč /1ks sloupu umístěného na pozemku, tj. celkem cca 750,- Kč          

    

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1 a 2  

                                                                                                            Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení  

 

 

3609/72RM/2017 - Záměr rozšíření výpůjčky části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1,  

2742/1, k.ú. Havířov- město___________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr rozšíření výpůjčky části  pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1, 

k.ú. Havířov – město za účelem rekonstrukce odvodnění silnice III/4746 před 

mostem ev.č. 4746 – 1, zajištění stability chodníků za konci mostních křídel  

a zřízení nových opěrných zdí pod chodníky v rámci stavby„ Silnice III/4746 – 

odvodnění komunikace km 1,020 v obci Havířov“ o výměře cca 290 m
2
  

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 

 

 

3610/72RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „ Reko MS Havířov, I. etapa, 3. část“________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 202/2, 202/80, 202/88,  

234/1, 234/3, 235/2, 235/3, 524/2, 202/34 (podíl 4/6), k.ú. Bludovice (dále jen 

„pozemky“) o výměře cca 972 m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu 

a plynovodních přípojek v rámci stavby„ Reko MS Havířov, I. etapa 3. část “ 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31. 12. 2017 

 

 

3611/72RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2734/1,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 29 m
2 

- graficky označeno v GP písmenem „A“), 

za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH,(o výměře 2 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „B“),  

za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH, (o výměře 4 m
2
- graficky označeno v GP písmenem „C“)  

a za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.000,- Kč + DPH,(o výměře 2 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „D“), 

dle GP č. 1296 – 20/2017 ze dne 03.07.2017 ve prospěch vlastníků pozemku 

parc.č. 2246/2, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 395, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou  Marek Vavřík a Martina Vavříková,  

oba bytem ……………………………… na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2515/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH, (o výměře 11 m
2
) dle GP č. 4061-1a/2016  ze dne 

29.01.2016 ve prospěch vlastníků pozemku 2547/14, k.ú. Bludovice, jehož 

součástí je budova č.p. 443, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 

Martin Jonszta a Jana Jonsztová, oba bytem ………………………………, na 

dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1676/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační splašková přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 7,05 m
2 

– graficky 

označeno v GP písmenem „A“), za účelem umístění kanalizační dešťové 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.179,- Kč + DPH,(o výměře 9,43 m
2 

– 

graficky označeno v GP písmenem „B“) dle GP č. 4246-16a/2017 ze dne  

02.06. 2017, za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 7,89 m
2
) dle GP č. 4246-16b/2017 ze dne 

02.06. 2017 ve prospěch vlastníků  pozemku parc.č. 1693/8, k.ú. Bludovice,  

jehož součástí je budova č.p. 1141, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou Robert Mareček a Jana Marečková, oba bytem 

………………………………, na dobu neurčitou 
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4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1675,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.375,- Kč + DPH,(o výměře 11 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem 

„A“), za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.375,- Kč + DPH, (o výměře 11 m
2
- graficky označeno v GP písmenem „B“) 

dle GP č. 4217 – 11/2017 ze dne 31.07.2017 ve prospěch vlastníků pozemku 

parc.č. st. 502, k.ú. Prostřední Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 573, 

jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou MUDr. Josef Wimmer a 

Taťjana Wimmerová, oba bytem ………………………………, na dobu 

neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2128,  

k.ú. Bludovice,  za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.225,- Kč + DPH, (o výměře 9,8 m
2
  – graficky označeno v GP 

písmenem „A“), za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.550,- Kč + DPH, (o výměře 12,4 m
2
- graficky označeno v GP 

písmenem „B“) dle GP č. 4239 - 25/2017 ze dne 19.07.2017 ve prospěch 

vlastníka pozemku parc.č. 2127/20, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova  

č.p. 278, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Vojtěch Filsák, bytem 

………………………………, na dobu neurčitou 

 

6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4887,  

k.ú. Havířov – město za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 3 m
2 

- graficky označeno v GP písmenem „A“),  

za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH,(o výměře 5 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „B“),  

za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,- Kč + DPH, (o výměře 1 m
2
- graficky označeno v GP písmenem „C“)  

dle GP č. 2143-163a/2017 ze dne 17.07.2017  a za účelem umístění plynovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 3 m
2
)  

dle GP č. 2143-163b/2017 ze dne 17.07.2017 ve prospěch  vlastníků budovy  

č.p. 1526, která stojí na pozemku parc.č. 4854/2, k.ú. Havířov - město, jimiž  

ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Marcela Macko, bytem  

………………………………a Josef Solawa, bytem …………………………, 

na dobu neurčitou 

 

7. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 418/2,  

596/2, 716/1, 716/2, k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění vodovodní přípojky 

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, (o výměře 24 m
2
) dle GP  

č. 652 – 64/2017  ze dne 26.07.2017 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 421, 

k.ú. Dolní Datyně, jehož součástí je budova č.p. 18, jimž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je Kateřina Tomášková, bytem 

………………………………, na dobu neurčitou 

 

8. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 418/2,  

596/2, 716/1, 716/2, k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění vodovodní přípojky 

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, (o výměře 24 m
2
) dle GP  

č. 652 – 64/2017  ze dne 26.07.2017 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 

418/7, k.ú. Dolní Datyně, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je  

Štěpán Pinkava, bytem ………………………………, na dobu neurčitou 
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9. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1654/24,  

k.ú. Šumbark za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši  

3.000,- Kč + DPH, (o výměře 10,34 m
2
) dle GP č. 1832 – 71/2017  ze dne 

27.07.2017 ve prospěch vlastníků pozemku 1654/64, k.ú. Šunbark jehož 

součástí je budova č.p. 1282, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 

Pavel Šimík a Jiřina  Šimíková, oba bytem ………………………………, na 

dobu neurčitou 

 

10. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1504/2,  

k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu  

ve výši 3.000,- Kč + DPH, (o výměře 6 m
2 

) dle GP č. 3069 – 29b/2017 ze dne 

10.08.2017, za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 5 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem 

„A“), za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.000,- Kč + DPH, (o výměře 4 m
2
- graficky označeno v GP písmenem „A“), 

za účelem umístění elektropřípojky přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.000,- Kč + DPH,(o výměře 5 m
2
 – graficky označeno v GP písmenem „A“), 

za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.000,- Kč + DPH, (o výměře 3 m
2
- graficky označeno v GP písmenem „B“), 

dle GP č. 3069 – 29a/2017 ze dne 10.08.2017 ve prospěch vlastníka pozemku 

parc.č. 1519/2, k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova č.p. 1443, jimž 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Kamil Zelina,  

bytem ………………………………, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností  

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12. 2017 

 

  

3612/72RM/2017 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti PODA a.s._______  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1957, 

1966, 1990, k.ú. Havířov – město, o výměře 27 m
2
 dle GP č. 2145 – 82/2017  

ze dne 27.07.2017, parc.č. 524/1, 524/76, k.ú. Bludovice, o výměře 26 m
2
 dle GP 

č. 4176 – 251/2016 ze dne 12.12. 2016 a parc.č.524/1, 524/2, 524/94,  

k.ú. Bludovice, o výměře 39 m
2
 dle GP č. 4059 – 214/2015 ze dne 30.12.2015 

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 11.500,- Kč + DPH, o celkové výměře 92 m
2
 ve prospěch oprávněné 

společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava- Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, 

PSČ 702 00, IČ : 258 16 179 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene  

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                            T: 31.12.2017 

 

 

3613/72RM/2017 - Záměr pronájmu části nemovité věci___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 81,27 m
2
 ve 3. poschodí budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, 

Havířov-Podlesí, spolku Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský 

kraj, IČO: 03632661, jako ambulanci paliativní medicíny a poradnu 

 

 

3614/72RM/2017 - Pronájem části nemovité věci_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – kanceláře č. 224 o výměře 12,15 m
2
  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, Mgr. Alici Jeziorské, IČO: 71467548, k provozování advokátní 

kanceláře, za podmínek: 

- nájemné 1727,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1 

nájemní smlouvy č. 48/OSM/11 

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 31. 10. 2017 

 

  

3615/72RM/2017 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím______________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit darování movitých věcí příspěvkovým organizacím, a to:  

1. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600, sídlo: 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, 

Kapitána Jasioka 685/57, stropní zvedací systém, inv. číslo 000000071052 
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v účetní hodnotě 158.873,00 Kč a 2 ks vak toaletní plus, inv. čísla 

000000071053 a 000000071054, v účetní hodnotě celkem 16.698,00 Kč, 

pořízených v rámci investiční akce 17013 – ZŠ Kpt. Jasioka - bezbariérové WC, 

2. Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754,  

sídlo: 736 01  Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, skluzavka Slon, inv. číslo 

000000071217 v účetní hodnotě 102.366,00 Kč, pořízená v rámci investiční 

akce 16036 – Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově, 

3. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424, sídlo: 736 01  Havířov-Podlesí, Karolíny Světlé 1372/1, movité 

věci dle přílohy č. 1 v účetní hodnotě celkem 236.640,00 Kč, pořízené v rámci 

projektů OPVK,  

4. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové 

organizaci, IČO: 48805289, sídlo: 736 01  Havířov-Bludovice, Frýdecká 452/37, 

movité věci dle přílohy č. 2 v účetní hodnotě celkem 65.433,20 Kč, pořízené 

v rámci projektů OPVK, 

5. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvkové  

organizaci, IČO: 70958122, sídlo: 736 01  Havířov-Město, 1. máje 956/10a, 

movité věci dle přílohy č. 3 v účetní hodnotě celkem 622.374,80 Kč, pořízené 

v rámci projektů OPVK, 

6. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvkové  

organizaci, IČO: 48805271, sídlo: 736 01  Havířov-Město, Na Nábřeží 1374/49, 

movité věci dle přílohy č. 4 v účetní hodnotě celkem 96.896,00 Kč, pořízené 

v rámci projektů OPVK, 

7. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvkové  

organizaci, IČO: 62331248, sídlo: 736 01  Havířov-Město, Marušky Kudeříkové 

1143/14, movité věci dle přílohy č. 5 v účetní hodnotě celkem 155.488,60 Kč, 

pořízené v rámci projektů OPVK, 

8. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvkové organizaci, IČO: 70958114, sídlo: 736 01  Havířov-Podlesí, 

Mládežnická 1564/11, movité věci dle přílohy č. 6 v účetní hodnotě celkem 

573.234,70 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK, 

9. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvkové 

organizaci, IČO: 70958131, sídlo: 736 01  Havířov-Šumbark, Moravská 497/29, 

movité věci dle přílohy č. 7 v účetní hodnotě celkem 83.905,00 Kč, pořízené 

v rámci projektů OPVK, 

10. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513, sídlo: 736 01  Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 284/16, 

movité věci dle přílohy č. 8 v účetní hodnotě celkem 457.440,00 Kč, pořízené 

v rámci projektů OPVK, 

11. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvkové  

organizaci, IČO: 70958165, sídlo: 736 01  Havířov-Šumbark, Jarošova 851/33, 

movité věci dle přílohy č. 9 v účetní hodnotě celkem 478.692,20 Kč, pořízené 

v rámci projektů OPVK, 

12. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvkové  

organizaci, IČO: 70958149, sídlo: 736 01  Havířov-Šumbark, Školní 814/1, 

movité věci dle přílohy č. 10 v účetní hodnotě celkem 94.270,80 Kč, pořízené 

v rámci projektů OPVK, 

13. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná, IČO: 61988600, sídlo: 735 64  Havířov – Prostřední Suchá, 

Kapitána Jasioka 685/57, movité věci dle přílohy č. 11 v účetní hodnotě celkem 

202.942,50 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK. 
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3616/72RM/2017 - „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008) – Smlouva o zabezpečení  

přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční 

výstavbou se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  

28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, ve znění dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o zabezpečení 

přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou 

 

 

3617/72RM/2017 - „Asfaltový povrch místní komunikace U Nádraží“ (číslo stavby 13043) –  

zadání veřejné zakázky malého rozsahu________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

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 na stavební práce „Asfaltový povrch místní komunikace  

U Nádraží“ 

 

p ř i d ě l u j e 

 

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce společnosti EUROVIA CS, 

a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 45274924, za 

nabídkovou cenu ve výši 3 099 842,92 Kč bez DPH (3 750 809,93 Kč  

včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Asfaltový povrch místní 

komunikace U Nádraží“ společnosti  EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10,  

110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45274924 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce „Asfaltový povrch místní komunikace U Nádraží“ 

                

Z: vedoucí OSRM                                                                  

T: 09/2017 
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3618/72RM/2017 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně,  

Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ uzavření kupních smluv__________________       
 
Rada města Havířova  
 

d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit uzavření kupních smluv za účelem prodeje veřejných částí kanalizačních 
přípojek těmto kupujícím:                                
1. kupující: Miroslav Mikula, ………………………………,  

vlastník pozemku 4879, k.ú. Havířov - město, kupní cena: 12 900,- Kč  
2. kupující: Mgr. Martin Pindur, ……………………………… 

vlastník pozemku parc. č.555/3, k.ú. Dolní Datyně, kupní cena: 12 910,- Kč 
3. kupující: Ladislav Hromoda, ………………………………,  

vlastník pozemku parc. č. 1438/2, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 21 200,- Kč 
4. kupující: David a Ivana Hrobářovi, ………………………………,  

vlastníci pozemku parc. č. 2548/14, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 16 300,- Kč 
5. kupující:  Benjamín a Alena Majorošovi, ……………………………… 
    vlastníci pozemku parc. č. 84/1, k.ú. Kaňovice, kupní cena: 23 730,-Kč 
6. kupující:  Karel Sikora, ……………………………… 

Kateřina Sikorová, ………………………………,  
vlastníci pozemku parc. č. 2233/3, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 15 040,- Kč 

7. kupující:  Pavla Hýžová, ………………………………,   
vlastník pozemku parc. č. 4921/2, k.ú. Havířov - město, kupní cena: 13 220,- Kč 

8. kupující:  Šárka Strmisková, ……………………………… 
Darina Žeravová, ………………………………,  
vlastníci pozemku parc. č. 884/6, k.ú. Bludovice, kupní cena: 13 000,- Kč 

9. kupující:  Veronika Vochtová, ………………………………,  
Richard Schreiber, ………………………………,  
vlastníci pozemku parc. č. 811, k.ú. Bludovice, kupní cena: 13 720,- Kč 

10. kupující:  Patrik a Kateřina ………………………………,   
vlastníci pozemku parc. č. 804, k.ú. Bludovice, kupní cena: 13 220,- Kč  

11. kupující: Stanislav a Jarmila Játrovi, ………………………………,  
vlastníci pozemku parc. č. 1448/18, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 18 770,- Kč 

12. kupující:  Mgr. Aleš a Mgr. Gabriela Turoňovi, ………………………………,  
vlastníci pozemku parc. č. 1448/6, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 13 230,- Kč 

13. kupující: Lešek Buchwaldek, ………………………………,  
vlastník pozemku parc. č. 2083/1, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 12 280,- Kč                               

14. kupující:  Pavel Boček, ………………………………,  
vlastník pozemku parc. č. 1998, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 16 620,- Kč 

15. kupující: Radim a Lenka Řeháčkovi, ………………………………,  
vlastníci pozemku parc. č. 884/20, k.ú. Bludovice, kupní cena: 19 620,- Kč 

16. kupující:  Ivo Černý, ………………………………,  
vlastník pozemku parc. č. 2359, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 32 240,- Kč  

17. kupující:  Marcin Miroslaw Sikora a Gizela Sikora - Balwarová,  
………………………………,  
vlastníci pozemku parc. č. 4880, k.ú. Havířov - město, kupní cena: 13.830,- Kč 

18. kupující:  Kateřina Kohútová, ………………………………,  
vlastník pozemku parc. č. 204, k.ú. Dolní Datyně , kupní cena: 13 680,- Kč 

s tím, že splatnost kupních cen je 30 dnů od uzavření kupní smlouvy 
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3619/72RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro 

získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 05.09.2017  

dle přílohy 

 

 

3620/72RM/2017 - Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ –  

Memorandum o spolupráci___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit vyhlášení Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“, 

reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000504 ve znění Přílohy č. 1 

pověřit Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, podpisem memoranda 

 

Z: vedoucí OSRM 

                                                                                T: 30.09.2017 

 

 

3621/72RM/2017 - Předložení žádosti o podporu v rámci  výzvy č. 70 z Operačního  

programu Životního prostředí________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

předložení žádosti o podporu na projekt „Nucené větrání s rekuperací na  

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“, v rámci OPŽP, výzva č. 70, prioritní osa 5, 

SC 5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 

obnovitelných zdrojů energie 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem žádosti o podporu  

a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
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u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty Ministerstva životního prostředí ČR k předložení žádosti o dotaci 

v rámci OPŽP, výzva č. 70, prioritní osa 5, SC 5.1 – Snížení energetické 

náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 

 

Z: vedoucí OSRM  

T: 29.09.2017 

 

 

3622/72RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ekologické výzvy 21. století a příroda  

Těšínského Slezska“_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Ekologické výzvy 21. století  

a příroda Těšínského Slezska“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Prioritní osy 4 - 

Spolupráce institucí a komunit 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda  

Těšínského Slezska“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko, dle přílohy č. 1 

3. spolufinancování projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského 

Slezska“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15%  

ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů 

4. předfinancování projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského  

Slezska“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i 

neuznatelných nákladů 

pověřit primátorku města podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Ekologické 

výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“ realizovaného z prostředků Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podepsat „Prohlášení českého partnera“, dle přílohy č. 2 a další 

dokumenty v rámci realizace projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda 

Těšínského Slezska“ 

Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                          T: 25.10.2017 
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3623/72RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „VI. polsko-česká odborná setkání“___ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „VI. polsko-česká odborná 

setkání“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí  

a komunit 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“  

realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské  

Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dle přílohy č. 1 

3. spolufinancování projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu  

statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů  

a 100% nezpůsobilých výdajů 

4. předfinancování projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu  

statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů 

pověřit primátorku města podpisem Dohody o spolupráci na projektu  

„VI. polsko-česká odborná setkání“ realizovaného z prostředků Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podepsat „Prohlášení českého partnera“, dle přílohy č. 2 a další 

dokumenty v rámci realizace projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ 

 

Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                          T: 25.10.2017 

 

 

3624/72RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Přeshraniční Catering kultury“_____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Přeshraniční Catering kultury“  

do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko prostřednictvím 

Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Prioritní osy 4 - Spolupráce 

institucí a komunit 

2. Prohlášení o partnerství na projektu „Přeshraniční Catering kultury“  

realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské  

Slezsko prostřednictvím Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko,  

dle přílohy č. 1 

3. spolufinancování projektu „Přeshraniční Catering kultury“ z rozpočtu  

statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů 

a 100% nezpůsobilých výdajů 
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4. předfinancování projektu „Přeshraniční Catering kultury“ z rozpočtu  

statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů 

pověřit primátorku města podpisem Prohlášení o partnerství na projektu 

„Přeshraniční Catering kultury“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko, dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podepsat „Prohlášení českého partnera“, dle přílohy č. 2 a další 

dokumenty v rámci realizace projektu „Přeshraniční Catering kultury“ 

 

Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                          T: 25.10.2017 

 

 

3625/72RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt spojený s rekonstrukcí  

městského parku Stromovka__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu  

„Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ do Programu 

Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 2 - Rozvoj 

potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój,  

Karviná, Havířov“ realizovaného z prostředků ERDF v rámci Programu  

Interreg V-A Česká republika – Polská republika dle přílohy č. 1 

3. spolufinancování projektu „Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, 

Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 10%  

ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů 

4. předfinancování projektu „Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, 

Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných  

i neuznatelných nákladů 

pověřit primátorku města podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Historie 

psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ realizovaného z prostředků 

ERDF v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika dle 

přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podepsat „Prohlášení českého partnera“, dle přílohy č. 2 a další 

dokumenty v rámci realizace projektu „Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, 

Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                          T: 29.09.2017 
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3626/72RM/2017 - Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená od 1. 9. 2017_______ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova č. 3562/71/RM/2017 ze dne 30. 8. 2017  

ve věci stanovení zvláštního příplatku ředitelce Základní školy a Mateřské školy 

Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569  

Mgr. Blance Helštýnové  

 

s t a n o v í 

 

zvláštní příplatek ředitelce Základní školy a Mateřské školy Havířov-Životice 

Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 Mgr. Blance Helštýnové  

od 1. 9. 2017 ve výši uvedené v důvodové zprávě 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Základní školy a Mateřské školy 

Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569  

Mgr. Blance Helštýnové                                                                       

Z: vedoucí OŠK 

T: září 2017 

                     

 

3627/72RM/2017 - Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku  

na provoz pro rok 2017______________________________________________ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

I. zapojení schválené nespecifikované rezervy pro rok 2017 odboru školství  

a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

takto: 

1. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 5 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (2. místo) 

2. Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO:  70958165 ve výši 1 300 Kč - dofinancování mzdových 

prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

3. Základní škole Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 2 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo) 

4. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 30 500 Kč - dofinancování 

mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně 

zákonných odvodů 

5. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 5 300 Kč - dofinancování 

mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006Sb., včetně 

zákonných odvodů 
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6. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 62331248 ve výši 14 700 Kč, z toho: 

7 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (1. místo) 

7 700 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

7. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO:  48805475 ve výši 6 700 Kč, z toho: 

4 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (3. místo) 

    2 700 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

8. Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO: 48805271 ve výši 28 800 Kč - dofinancování mzdových 

prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

9. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 296 400 Kč, z toho: 

293 000 Kč - dofinancování výjimky z počtu žáků  

    3 400 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

10. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 1 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (5. místo) 

11. ASTERIX -  středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO:  75085747 ve výši 24 100 Kč - dofinancování mzdových prostředků  

dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

12. Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

ve výši 13 600 Kč - poskytnutí odměny ředitelce za splnění zvlášť 

mimořádných pracovních úkolů spojených s převzetím nového odloučeného 

pracoviště na ul. Kosmonautů, Havířov-Podlesí 

 

II. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3)  

na zajištění trenéra "Pohybové výchovy MŠ" a na úhradu nákladů spojených  

s realizací tohoto projektu příspěvkovým organizacím: 

1. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 14 000 Kč  

2. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 1 000 Kč  

3. Mateřské škole Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 1 000 Kč  

4. Mateřské škole Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO: 70958220 ve výši 1 300 Kč  

5. Mateřské škole Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

ve výši 1 000 Kč  

6. Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 1 300 Kč  

7. Mateřské škole Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588 ve výši 1 000 Kč 

8. Mateřské škole Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

IČO: 70958297 ve výši 1 300 Kč 

9. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570  

ve výši 1 300 Kč  

10. Mateřské škole Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 1 300 Kč  
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11. Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 1 000 Kč  

12. Mateřské škole Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 1 000 Kč  

13. Mateřské škole Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

IČO: 70958254 ve výši 2 600 Kč 

14. Mateřské škole Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262 ve výši 1 000 Kč  

15. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

organizace, IČO: 70958203 ve výši 1 300 Kč 

16. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková  

organizace, IČO: 75027569 ve výši 1 000 Kč  

17. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace, IČO: 48805289 ve výši 2 000 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2017 

výše uvedená usnesení 

 

 

3628/72RM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary___  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

od Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896,  

dle přílohy č. 1 a 2 a od Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady,  

IČO: 70305374, dle důvodové zprávy 

schválit poskytnutí investičních dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2017, výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary takto: 

1. 1 100 000 Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 00844896, dle žádosti o dotaci ze dne 23. 12. 2016, na pořízení 

zdravotnické techniky pro operační sály a centrální sterilizaci, odd. patologie, 

rehabilitace a urologie, s termínem dosažení účelu poskytnuté dotace  

do 31. 12. 2018, za podmínky schválení navýšení rozpočtu OJ 10 

v rozpočtových úpravách V. na rok 2017 minimálně o 666 tis. Kč, 

2. 1 870 000 Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, 

IČO: 00844896, dle žádosti o dotaci ze dne 18. 5. 2017, na pořízení 

zdravotnické techniky a lékařských přístrojů pro operační sály v oboru urologie, 

s termínem dosažení účelu poskytnuté dotace do 31. 12. 2018, za podmínky 

schválení navýšení rozpočtu OJ 10 v rozpočtových úpravách VI. na rok 2017 

minimálně o 1 870 tis. Kč, 

3. 650 000 Kč Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČO: 70305374,  

na projektovou dokumentaci pro cyklotrasu Havířov-Lučina, s termínem 

dosažení účelu poskytnuté dotace do 31. 12. 2018, 

4. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací dle bodu  

1 - 3 tohoto usnesení ve znění vzoru schváleného Zastupitelstvem města 

Havířova dne 22. 2. 2016 usn.č. 402/10ZM/2016   

pověřit náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 – Ostatní 

dotace a dary o částku 1 870 000 Kč do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2017  
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u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace  

a dary o částku 666 000 Kč do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2017 

 

Z: vedoucí EO 

T: ad září 2017   

 

 

3629/72RM/2017 - Žádost TJ Slovan Havířov z.s. o změnu procentuálního podílu spoluúčasti  

města na dotovaném projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e    
 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí žádost TJ Slovan Havířov z.s., IČO 45239070, dle přílohy č. 1 

schválit změnu usnesení č. 483/12/2016 ze dne 27. 6. 2016, a to takto: 

„s c h v a l u j e záměr poskytnutí investiční dotace z Fondu veřejně prospěšných 

aktivit v roce 2017 až 2018 TJ Slovan Havířov z.s., IČO 45239070,  

na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“, a to do výše 

40 % celkových nákladů projektu, nejvýše však 1,2 mil. Kč, za podmínky 

schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet TJ Slovanu Havířov z.s. 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu záměr poskytnutí investiční 

dotace z Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2017 a 2018  

 

 

3630/72RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

MŠ Petřvaldská Havířov_____________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 IČO: 61988570, zastoupené 

ředitelkou Bc. Zdeňkou Hýžovou, pronájem části nemovité věci opakovaně na 

dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě 

jdoucích, níže uvedenému subjektu za podmínek:  

 

Bronislava Iwanuszková IČO: 16608313  

účel nájmu: krátkodobé užívání učebny za účelem cvičení Pilates  

doba nájmu: od 18. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku  
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3631/72RM/2017 - Návrh na rozdělení hospodářského výsledku – MŠ Kosmonautů____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výsledek hospodaření zaniklé příspěvkové organizace Mateřská škola  

Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319 za období leden až červenec roku 2017,  

dle důvodové zprávy 

 

u k l á d á 

 

přejímající příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov – Podlesí  

Balzacova 2/1190, zapracovat veškeré úkony vyplývající z rozdělení výsledku 

hospodaření za období leden až červenec roku 2017 do účetních výkazů  

 

 

3632/72RM/2017 - Pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů  

rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení 

zřizovatelem_______________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinnosti od 1. 10. 2017 ,,Pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů  

a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které 

podléhají schválení zřizovatelem“ ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí ,,Pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů  

a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které 

podléhají schválení zřizovatelem“ ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

3633/72RM/2017 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2021_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2021,  

dle důvodové zprávy a příloh. 
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3634/72RM/2017 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové  

účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za období leden – červen 2017_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové 

účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období 

leden – červen 2017, dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

3635/72RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 83. – 117.____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

rozpočtová opatření č. 115. – 117., dle důvodové zprávy 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 83. – 114., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 76. – 117. tyto nové závazné ukazatele 

rozpočtu města Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 082 826,76 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 980 357,09 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 45 528,43 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 042 641,24 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 370 142,37 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 034 408,06 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 140,89 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 19 903,88 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

odbor organizační 236 766,85 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 6 309,03 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 295 222,96 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  613 679,45 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 80 805,30 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 771 063,00 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 9 297,00 tis. Kč 
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b) příspěvky organizacím 335 734,31 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 612,29 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 102,74 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 053,64 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 021,60 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 180,33 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 974,12 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 336,72 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 260,45 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 044,66 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 925,03 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 246,47 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 249,07 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 282,58 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 861,40 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 1 060,95 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 1 010,44 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 002,56 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 159,67 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 822,48 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 5 395,95 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 602,18 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 4 234,13 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 082,90 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 077,40 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 894,68 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 3 554,93 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 243,73 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 534,72 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 4 179,70 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 4 295,93 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 6 544,14 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 935,98 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 2 369,91 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 981,77 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 420,11 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 707,22 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 817,10 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 40 847,67 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 820,44 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 38 875,22 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
15 409,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 40 780,98 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 31 782,62 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 50 666,00 tis. Kč 
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III. Financování celkem +287 315,61 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +221 650,61 tis. Kč 

 

 

3636/72RM/2017 - Rozšíření kapacity odborného sociálního poradenství_____________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit rozšíření stávající kapacity odborného sociálního poradenství 

provozované společností Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 

Český Těšín, IČ: 654 68 562 s finanční spoluúčastí města minimálně ve výši 30 % 

oprávněné provozní ztráty ročně dle předem projednaného položkového rozpočtu 

v Komisi pro plánování sociálních služeb 

 

 

3637/72RM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 

písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 2206/1, 2206/4, 2206/6 v k.ú. Dolní Suchá 

v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 2209/1, 2209/2 v k.ú. Dolní Suchá 

v lokalitě č. 3 - na části pozemku parc.č. 651/1v k.ú. Dolní Datyně 

v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 646/3 v k.ú. Bludovice 

v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

 

 

3638/72RM/2017 - Zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit zadání změny č. 3 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. 3 Územního plánu Havířov 

v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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3639/72RM/2017 - Přemístění kontejneru na textil společnosti ADRA, o.p.s.__________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přemístění kontejneru na textil společnosti ADRA, o.p.s. na nově vybrané 

stanoviště a následně uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o umístění a provozování 

kontejnerů na použitý textil č. 387/OKS/2013 ze dne 5.5.2016 mezi statutárním 

městem Havířov a společností ADRA, o.p.s., IČ 613 88 122,  

se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5 

  

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 1 Smlouvy  

o umístění a provozování kontejnerů na použitý textil č. 387/OKS/2016  

ze dne 5.5.2016 se společností ADRA, o.p.s.  

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 9/2017 

 

       

3640/72RM/2017 - ZPŘ/321/ORG/17 - „Dodávka 3 kusů osobních vozidel CNG“ - rozhodnutí  

o výběru a o uzavření smlouvy________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele AUTO TOMAN, s.r.o., se sídlem 736 01  Havířov-Město,  

Dlouhá třída 1026/65, IČO: 47974915, který předložil ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/321/ORG/17 - „Dodávka  

3 kusů osobních vozidel CNG“, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/321/ORG/17 - „Dodávka  

3 kusů osobních vozidel CNG“ s dodavatelem AUTO TOMAN, s.r.o., se sídlem 

736 01  Havířov-Město, Dlouhá třída 1026/65, IČO: 47974915, s nabídkovou 

cenou 848.240,60 Kč bez DPH (1.026.371,08 včetně DPH) a s termínem dodání 

nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy v případě splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust.  

§ 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání 

námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
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u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122 odst.  

3 zákona      

Z: vedoucí OPS 

T: do 15.09.2017 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění podmínek  

účasti vybraného dodavatele 

předložením všech dokladů dle § 122  

     odst. 3 zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí ORG 

T: po marném uplynutí lhůty k podání    

     námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

 

3641/72RM/2017 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané  

dne 9.6.2017________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti ČSAD 

Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO  45192081, 

konané dne 9. června 2017 v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, 

Hranice I-Město, dle důvodové zprávy  

 

 

3642/72RM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady  

konané dne 2. 6. 2017________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Depos  

Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35  Horní Suchá, IČO  47677287  

(dále jen „společnost“), konané dne 2. června 2017 v sídle společnosti, dle 

důvodové zprávy  
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3643/72RM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady  

konané dne 4. 8. 2017________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

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 4. srpna 2017 v sídle 

společnosti, dle důvodové zprávy  

 

 

3644/72RM/2017 - Realizace náhrady zářivek systémem LED ve Víceúčelové hale (VÚH)  

„Výměna stávajících zářivek ve Víceúčelové hale Havířov za LED svítidla“ – 

posouzení podmínek zadávacího řízení, složení komise a okruhu dodavatelů 

na veřejnou zakázku malého rozsahu__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o s o u d i l a  

 

níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh dodavatelů na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Výměna stávajících zářivek 

ve Víceúčelové hale Havířov za LED svítidla“ příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov bez připomínek 

 

1. rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

    následné zakázky (opce):   ne  

 

2. dílčí plnění:    ano 

    poskytnutí zálohy:    ne  

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne  

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení   polovina měsíce října 2017   

(účinnost smlouvy) 

    montáž a uvedení do provozu   od 5. do 23. listopadu 2017                             

 

5. hodnotící kritérium:                   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH 

    

6. další podmínky:      

- záruka 5 let 

- v průběhu výměny světel musí být zachována funkčnost a rovnoměrnost  

osvětlení v provozních hodinách 
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7. základní způsobilost:  

- v rozsahu § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení 

 

8. profesní způsobilost:  

- živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán 

 

9. technická kvalifikace: nepožadovat  

 

10. ekonomická 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 dodavatelů  

uvedených v bodu 12. důvodové zprávy 

 

13.  složení hodnotící komise dle bodu 13. důvodové zprávy 

 

 

3645/72RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 

00306754, zastoupené ředitelem Ing. Radomírem Kácalem, pronájem části 

nemovité věci v „RPG TRIBUNĚ“ (bývalá herna stolního tenisu) Městského 

fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché, pro sportovní oddíl BOX 

Havířov z.s., se sídlem Palackého 1584/2a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 

05070911, na dobu neurčitou, za podmínek: 

 

- výměra plochy: 591,6 m² 

-  účel nájmu: užívání sportovní plochy a jejího příslušenství pro sportovní činnost 

- výše nájmu: 11.000 Kč/měsíc  

-  doba nájmu: neurčitá, s šestiměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

3646/72RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – volba člena dozorčí rady___________________ 

 

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 
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v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,  

vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  

 

v o l í  

 

Bc. Alenu Zedníkovou, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady 

společnosti HTS, a.s. 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. ukončení ke dni 20.9.2017 funkčního období člena dozorčí rady společnosti  

HTS, a.s. Ing. Ladislava Moravce, zvoleného zaměstnanci společnosti HTS, a.s. 

od 20.9.2012 

2. návrh představenstva HTS, a.s. na volbu člena dozorčí rady HTS, a.s.  

dle doporučení dozorčí rady HTS, a.s. 

 

v o l í  

 

Ing. Ladislava Moravce členem dozorčí rady společnosti HTS, a.s. od 21.9.2017 

 

s c h v a l u j e 

 

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. pro  

p. Ing. Ladislava Moravce vč. výše měsíční odměny 9 000 Kč za výkon funkce 

člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s. od 21.9.2017 dle Přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady do sídla  

společnosti HTS, a.s. 

                                                                                       Z: vedoucí OPS         

                                                                                       T: 15.9.2017 

 

2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady HTS, a s.  

 

Z: představenstvo HTS, a.s.         

                                                                                      T: 21.9.2017 

 

 

3647/72RM/2017 - Změna ceníku nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení_____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

 uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o zajištění slušného způsobu  

pohřbení č.726/OVŽÚ/2017 s Technickými službami Havířov, a.s. se sídlem 

Havířov-Město, Karvinská 1461/66, IČO: 25375601, dle přílohy 
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p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o zajištění slušného 

způsobu pohřbení č. 726/OVŽÚ2017                                                                                             

Z: vedoucí OVŽÚ 

T:  20.09.2017 

 

 

3648/72RM/2017 - Změna zástupce města Havířova ve Sdružení pro přeložku  

a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

zástupce města Havířova ze Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace  

I/11 v úseku Havířov – Třanovice Ing. Eduarda Hezcka ke dni 30. 9. 2017 

 

j m e n u j e 

 

Ing. Petra Smrčka zástupcem města Havířova ve Sdružení pro přeložku a výstavbu 

komunikace I/11 v úseku Havířov - Třanovice ke dni 1. 10. 2017  

 

u k l á d á 

 

informovat jmenovaného zástupce města Havířova ve Sdružení pro přeložku  

a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov - Třanovice o tomto rozhodnutí 

Rady města Havířova 

                                                                                      Z: vedoucí OKP 

                                                                                                          T: 9/2017 

 

 

3649/72RM/2017 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za I. pololetí roku 2017___  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy o činnosti jednotlivých komisí Rady města Havířova za I. pololetí  

roku 2017 

 

 

3650/72RM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady o doplnění smlouvy o výkonu funkce__________ 

 

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 MRA, s.r.o.“)  
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v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: Bc. Alenu Zedníkovou 

 

b e r e    n a   v ě d o m í   

 

1. žádost pana Róberta Masarovičc, MSc., jednatele společnosti MRA,s.r.o.,  

ze dne 4.9.2017 o doplnění smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 

MRA,s.r.o., dle přílohy č. 1 

2. žádost Ing. Jiřího Lankočího, jednatele společnosti MRA,s.r.o., ze dne 4.9.2017 

o doplnění smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti MRA,s.r.o., dle 

přílohy č. 2 

 

n e s c h v a l u j e 

 

doplnění smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti MRA,s.r.o.  

pro pana Róberta Masaroviče, MSc. a pro Ing. Jiřího Lankočího o odchodné  

 

u k l á d á  

 

doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 20.9.2017 

 

  

3651/72RM/2017 - Písemnost adresovaná RMH a ZMH - SANTÉ__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

podání ze dne 1.9.2017 adresované Radě města Havířova a Zastupitelstvu města 

Havířova, podepsané zaměstnanci příspěvkové organizace SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb (Příloha č. 1) 

 

s c h v a l u j e 

 

odpověď zaměstnancům SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb ve znění dle Přílohy č. 2 

        Z: vedoucí KP 

        T: 25.9.2017 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí odpověď zaslanou zaměstnancům SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb na jejich podání ze dne 1.9.2017, 

které bylo adresováno Radě města Havířova a Zastupitelstvu města Havířova 

 



 
USNESENÍ  

ze 72. schůze Rady města Havířova 
konané dne 13.09.2017 

44 

 

3652/72RM/2017 - Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 25.09.2017____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 25. září 2017 od 13:00 hod. v Kulturním domě  

RADOST, dle přílohy s úpravami dle návrhu členů RMH 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v.r.     Bc. Josef BĚLICA v.r. 

primátorka města        náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/78 820/2017 

  

VYŘIZUJE:   V. Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 26.09.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 73. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.09.2017 

 

Kulturní dům RADOST, Alšova 11, Havířov-Město 
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ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.09.2017 

 

3653/73RM/2017 - Zvolení ověřovatele 73. schůze RMH, konané dne 25.09.2017 

 

3654/73RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 72. schůze RMH, konané dne 13.09.2017 

 

3655/73RM/2017 - Schválení pořadu 73. schůze RMH, konané dne 25.09.2017 

 

3656/73RM/2017 - Nastoupení náhradníka 

 

3657/73RM/2017 - VZ - „Zajištění provozu elektrocentrál po dobu rekonstrukce trafostanice  

TS KA 9100 ve VÚH“ - schválení výjimky 

 

3658/73RM/2017 - Výpůjčka notebooku  

 

3659/73RM/2017 - Zahraniční pracovní cesta do Varšavy v Polsku  
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U S N E S E N Í 
ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.09.2017 

 
3653/73RM/2017 - Zvolení ověřovatele 73. schůze RMH, konané dne 25.09.2017______________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 73. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 25.09.2017 

       pana Ing. Karla ŠLACHTU 
 

 
3654/73RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 72. schůze RMH, konané dne 13.09.2017________  
 

Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

zprávu ověřovatelů zápisu ze 72. schůze Rady města Havířova, která se konala 
13.09.2017. 

 

 
3655/73RM/2017 - Schválení pořadu 73. schůze RMH, konané dne 25.09.2017________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

předložený pořad 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.09.2017  
dle přílohy 

 

  
3656/73RM/2017 - Nastoupení náhradníka______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

zánik mandátu členky Zastupitelstva města Havířova paní Alice Kristlíkové 
z volební strany KSČM ke dni 13.09.2017 
 

o s v ě d č u j e 
 

že dnem 14.09.2017 se stal členem Zastupitelstva města Havířova pan  
Ing. Vladimír Slížek z volební strany KSČM 
 

u k l á d á 
 

předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova panu  
Ing. Vladimíru Slížkovi          

Z: vedoucí KP 
          T: 25.09.2017 
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3657/73RM/2017 - VZ - „Zajištění provozu elektrocentrál po dobu rekonstrukce trafostanice  
TS KA 9100 ve VÚH“ - schválení výjimky______________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výjimku z čl. II odst. 3.2. Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky 
„Zajištění provozu elektrocentrál po dobu rekonstrukce trafostanice TS KA 9100 
ve VÚH“ 

 

 
3658/73RM/2017 - Výpůjčka notebooku________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                                                 
                                                                         
výpůjčku notebooku zn. Acer Aspire ES1-512-C5RZ členovi Zastupitelstva  
města Havířova Ing. Vladimíru Slížkovi na dobu do uplynutí mandátu člena 
zastupitelstva 

 
p o v ě ř u j e 
 
vedoucí organizačního odboru Ing. Jiřinu Zvěřinskou podpisem smlouvy  
o výpůjčce  

                             Z: vedoucí ORG 
                                           T: 02.10.2017 
 

 
3659/73RM/2017 - Zahraniční pracovní cesta do Varšavy v Polsku__________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                                                 
                                                                         
zahraniční pracovní cestu pro Bc. Alenu Zedníkovou, náměstkyni primátorky  
pro sociální rozvoj, a pro Ing. Milana Černého, ředitele příspěvkové organizace 
Sociální služby města Havířova, ve dnech 26. a 27.9.2017 do Varšavy v Polsku  
na 5. odborné česko-polské setkání k projektům přeshraniční spolupráce 

 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 
primátorka města        náměstek primátorky   

pro ekonomiku a správu majetku 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/79 205/2017 

  

VYŘIZUJE:   V. Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 06.10.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 74. schůze Rady města Havířova 

konané dne 04.10.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.10.2017 

 
3660/74RM/2017 - Zvolení ověřovatele 74. schůze RMH, konané dne 04.10.2017 
 
3661/74RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 73. schůze RMH, konané dne 25.09.2017  
 

3662/74RM/2017 - Schválení pořadu 74. schůze RMH, konané dne 04.10.2017 

 

3663/74RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 74. RMH 
 

3664/74RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3665/74RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů, 

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3666/74RM/2017 - ZPŘ/147/MRA/17 – „Sanace obytného domu 17. listopadu 2-6“ – rozhodnutí 

o zadání veřejné zakázky 

 

3667/74RM/2017 - ZPŘ/149/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12-16“ - rozhodnutí  

o vyloučení dodavatele z účasti v řízení 

 

3668/74RM/2017 - ZPŘ/150/MRA/17 - „Sanace obytného domu Na Nábřeží 129-133“  

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

  

3669/74RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů 

 

3670/74RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů  
 

3671/74RM/2017 - Záměr prodeje  pozemku parc.č. 780, k.ú. Bludovice          
 

3672/74RM/2017 - Výpůjčka pozemků parc.č. 2996/11, parc.č. 2996/15 a části pozemku  

parc.č. 2996/10, k.ú. Bludovice 

 

3673/74RM/2017 - Rozšíření výpůjčky části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1,  

k.ú. Havířov- město  

 

3674/74RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 4. část “  

 

3675/74RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 

3676/74RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 

3677/74RM/2017 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby „Přednádražní  
prostor Havířov“  

 

3678/74RM/2017 - Vyjádření  statutárního města Havířova k Návrhu plánu péče o přírodní  

památku Meandry Lučiny na období 2018-2025 

 

3679/74RM/2017 - Záměr pronájmu budovy zámku č. p. 243, ul. K Zámečku 2, Havířov-Město,  

a přilehlých pozemků 
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3680/74RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí – střech na budovách v majetku  

města 

 

3681/74RM/2017 - Zrušení usnesení rady města, záměry pronájmu částí nemovitých věcí  
 

3682/74RM/2017 - Pronájmy a výpůjčka částí nemovitých věcí  
 

3683/74RM/2017 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody“ (číslo stavby 15032) –  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 429/OSRM/2017 
 

3684/74RM/2017 - „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ (číslo stavby 13043) –  
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017 

 

3685/74RM/2017 - „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ – uzavření Dodatku  

č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017 

 

3686/74RM/2017 - Odpověď na písemnost Bc. Martina Cyže 

 

3687/74RM/2017 - Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímá (stavba č. 17039) 

a MŠ Mládí (stavba č. 17040) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

 

3688/74RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

3689/74RM/2017 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 37 z Integrovaného  

regionálního operačního programu  

 

3690/74RM/2017 - Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – zahájení  

zadávacího řízení 

 
3691/74RM/2017 - Informativní zpráva – projekt „Snižování spotřeby energie  

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“  

 

3692/74RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

3693/74RM/2017 - „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

3694/74RM/2017 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní  

dotace a dary 

 

3695/74RM/2017 - Žádost o prominutí úhrady poplatku - NsP 

 

3696/74RM/2017 - Písemnosti adresované Radě města Havířova 

 

3697/74RM/2017 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic a pořízením investičního majetku – MŠ Horymírova  

                            

3698/74RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

ZŠ K. Světlé 
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3699/74RM/2017 - Souhlas zřizovatele se změnou účelu užívání nemovité věci 

 

3700/74RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

3701/74RM/2017 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017 

 

3702/74RM/2017 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu aktualizace   

Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů  

na udržitelný rozvoj území  

 

3703/74RM/2017 - Změna podmínek smlouvy o údržbě budoucího majetku postaveného v rámci  
stavby „Výstavba zastávky Havířov nemocnice“ 

          

3704/74RM/2017 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2018 

 

3705/74RM/2017 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019 – doplnění  

podmínek zadávacího řízení  

 

3706/74RM/2017 - Vyřazení osobního vozidla Citroën Berlingo, souhlas zřizovatele s převodem 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a s pořízením 

investičního majetku Městskou knihovnou Havířov  

 

3707/74RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská knihovna  

Havířov   
 

3708/74RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   
 

3709/74RM/2017 - Souhlas zřizovatele s přijetím dědictví Domovem seniorů Havířov,  

příspěvkovou organizací 

 

710/74RM/2017 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného  
(nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov,  
příspěvkové organizace 

 

3711/74RM/2017 - „Vybavení pokojů střediska Luna“ – posouzení podmínek zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

3712/74RM/2017 - Žádost Evangelikálního společenství křesťanů o prominutí poloviny nájmu   

Kina Centrum 23.-25.11.2017  

 

3713/74RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí: MK ČR z programu „Kulturní aktivity“  

a Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL na rok 2018. 

            
3714/74RM/2017 - Souhlas s přijetím věcného daru 
                
3715/74RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu Nadačního  

fondu AVAST 

 

3716/74RM/2017 - Změny ve složení komisí Rady města Havířova 

 

3717/74RM/2017 - Veřejná zakázka č. LED 15/2017 „Výměna stávajících zářivek ve Víceúčelové  

hale Havířov za LED svítidla“  
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3718/74RM/2017 - Jmenování ředitele SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových  

sociálních služeb  

 
3719/74RM/2017 - Dopisy SANTÉ 
 

3720/74RM/2017 - Příprava celoměstské akce Havířov v květech 2018 
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U S N E S E N Í 
ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.10.2017 

 

3660/74RM/2017 - Zvolení ověřovatele 74. schůze RMH, konané dne 04.10.2017______________ 
 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 74. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 04.10.2017 

 

       paní Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ 

 

 
3661/74RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 73. schůze RMH, konané dne 25.09.2017________  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 73. schůze Rady města Havířova,  

která se konala 25.09.2017. 

 

 

3662/74RM/2017 - Schválení pořadu 74. schůze RMH, konané dne 04.10.2017________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.10.2017 dle 

přílohy s těmito úpravami: 

rozšíření pořadu o bod: 

č. 58 - Veřejná zakázka č. LED 15/2017 „Výměna stávajících zářivek  

ve Víceúčelové hale Havířov za LED svítidla“ 

 

  
3663/74RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 74. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2794/58RM/2017 Podání žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 28 

z Integrovaného regionálního operačního programu 
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3135/64RM/2017 Předložení žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 72 

Integrovaného regionálního operačního programu, 

Cyklodoprava II 

3298/66RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO příp. liten Havířov – 

Hornosušská 978/1“  

3376/67RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady – odvolání 

jednatele a volba jednatelů společnosti 

3378/67RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady – odvolání a 

volba člena dozorčí rady společnosti 

3381/67RM/2017 ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace MSH Havířov – II. 

etapa, 2. část“ – rozhodnutí o výběru a o uzavření 

smlouvy 

3388/67RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS  

Havířov – Šumbark, 1. část“  

3390/67RM/2017 Zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k 

pozemku parc.č. 2645/71, k.ú. Prostřední Suchá 

3470/69RM/2017 Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby 

„Přednádražní prostor Havířov“            

3524/70RM/2017 Peněžitý dar města Havířov na obnovu dřevěného kostela 

v Gutech 

3531/71RM/2017 Uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 

40/MRA/2017 ze dne 26. 1. 2017     

3546/71RM/2017 Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   

3548/71RM/2017 Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice 

III/4739 v k.ú. Dolní Datyně, v majetku MS kraje 

3561/71RM/2017 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2017 

v Havířově 

3562/71RM/2017 Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená 

od 1. 9. 2017 

3569/71RM/2017 Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu 

3594/72RM/2017 Písemnost adresovaná Radě města Havířova – p. Petr 

Lipovský 

3595/72RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

3596/72RM/2017 VZ/69/MRA/17 – „Zpracování projektové dokumentace 

na sanaci zdravotního střediska ul. Dlouhá 1134/83, část 

A+C“ – zrušení zadávacího řízení 

3617/72RM/2017 „Asfaltový povrch místní komunikace U Nádraží“ (číslo 

stavby 13043) – zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

3626/72RM/2017 Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená 

od 1. 9. 2017 

3646/72RM/2017 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – volba 

člena dozorčí rady 

3648/72RM/2017 Změna zástupce města Havířova ve Sdružení pro 

přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – 

Třanovice 
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3650/72RM/2017 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady o doplnění 

smlouvy o výkonu funkce 

3651/72RM/2017 Písemnost adresovaná RMH a ZMH - SANTÉ 

 

 

3664/74RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

k 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 Dlouhá třída 900/20, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………….., 2. ……………………....  

2. Byt č. 38 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. ………………….. 

3. Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1085/2 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 
4. Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1201/5 , Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………... 

5. Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1203/9, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………..., 2. ………………... 
6. Byt č. 5 o velikosti 1+2  na ulici Bludovická 759/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: . 1. ……………….. 2. ………………., 3. ………………….. 

7. Byt č. 13 o velikosti 1+2  na ulici Moskevská 1123/2, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………... 

8. Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Fibichova 227/21, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. ………………….. 

9. Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 965/33, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

10. Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

11. Byt č. 52 o velikosti 0+2 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

12. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Čajkovského 836/7, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

13. Byt č. 41 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………. 

14. Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Studentská 1152/10, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. ………………….. 

15. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………….. 

16. Byt č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Mládí 1141/16, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………….. 

17. Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Karvinská 1182/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………... 

18. Byt č. 34 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. ………………….. 
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19. Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici V Parku 192/8, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

20. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 768/6, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. ………………….. 

21. Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 836/7, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. …………………... 

22. Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Lípová 728/7, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

23. Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 

24. Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 577/4, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

25. Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1019/3, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

26. Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1151/15, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

27. Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

28. Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1156/21, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. ………………….. 

29. Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

30. Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1173/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………………. 

31. Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 699/1, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………… 

32. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 762/129, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. ………………….. 

33. Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 391/5, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

34. Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 471/7, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………... 

35. Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. ………………….. 

36. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …….………., 2. ………………... 

37. Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….., 2. ………………….. 

38. Byt č. 47 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. ………………., 3. …………………... 

39. Byt č. 30 o velikosti 1+4 na ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………….. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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: vedoucí ekonomického  

       odboru MRA, s.r.o. 

                                                                                   T: 15. 10. 2017 
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3665/74RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů, 

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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 a porušování povinností nájemce  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného 

usnesení rady města s účinností od 1. 9. 2017 a 15. 9. 2017 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

3666/74RM/2017 - ZPŘ/147/MRA/17 – „Sanace obytného domu 17. listopadu 2-6“ – rozhodnutí 

o zadání veřejné zakázky_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/147/MRA/17 –  

„Sanace obytného domu 17. listopadu 2-6“ společnosti KALAHA a.s., 

Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ: 25562151, s nabídkovou cenou 

10 898 065,80 Kč bez DPH (12 532 775,67 vč. DPH). 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/147/MRA/17 – „Sanace  

obytného domu 17. listopadu 2-6“ takto: 

2. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88 739 36 IČ: 26807947,  

s nabídkovou cenou 14 234 360,29 Kč bez DPH  

(16 369 514,33 vč. DPH). 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo 

související s veřejnou zakázkou ZPŘ/147/MRA/17 – „Sanace obytného domu  

17. listopadu 2-6“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 5  

s úpravou nabídkové ceny na 10 898 065,80 Kč bez DPH 

 

Z: vedoucí ekonomického  

     odboru MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek  

     účasti vybraného    
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     dodavatele předložením  

     všech dokladů dle § 122  

     odst. 3 zákona 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí ekonomického 

     odboru MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí 

     lhůty k podání námitek  

     proti rozhodnutí proti 

     rozhodnutí o výběru 

 

  

3667/74RM/2017 - ZPŘ/149/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12-16“ - rozhodnutí  

o vyloučení dodavatele z účasti v řízení_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

o vyloučení společnosti Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec,  

IČ: 28618891, z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/149/MRA/17 - „Sanace obytného 

domu Mánesova 12-16“, a to za nepředložení technické kvalifikace, jak je uvedeno 

v příloze č. 4 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení 

zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 6 

tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění 

přílohy č.6     

 

Z: vedoucí ekonomického  

     odboru MRA, s.r.o. 

                                                                           T: 15.10.2017 

 

 

 

3668/74RM/2017 - ZPŘ/150/MRA/17 - „Sanace obytného domu Na Nábřeží 129-133“  

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky__________________________________ 

  

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/150/MRA/17 -  
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„Sanace obytného domu Na Nábřeží 129-133“ společnosti S-O-D Holding s.r.o.,  

Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné, IČ: 26830272, s nabídkovou cenou 

14 667 547,00 Kč bez DPH (16 867 680,00 Kč vč. DPH).  

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/150/MRA/17 - „Sanace  

obytného domu Na Nábřeží 129-133“ takto: 

2. místo: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ: 25562151,  

s nabídkovou cenou 15 951 183,00 Kč bez DPH  

(18 343 860,00 Kč vč. DPH) 

3. místo: MH-STAVBY s.r.o., se sídlem V Poli 904/16 700 30 Ostrava- 

Zábřeh s nabídkovou cenou 17 319 250,00 Kč bez DPH  

(19 917 138,00 Kč vč. DPH) 

4. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88 739 36 IČ: 26807947,  

s nabídkovou cenou 22 857 963,00 Kč bez DPH  

(26 286 658,00 Kč vč. DPH). 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo 

související s veřejnou zakázkou ZPŘ/150/MRA/17 - „Sanace obytného domu  

Na Nábřeží 129-133“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 4 

 

Z: vedoucí ekonomického  

odboru MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek  

účasti vybraného 

     dodavatele předložením  

všech dokladů dle 

     § 122 odst. 3 zákona 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí ekonomického  

odboru MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí  

lhůty k podání 

     námitek proti rozhodnutí  

o výběru 

 

     

3669/74RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 10 o vel. 1+2 se smluvním  
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nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………manž. Marii Wojcikové a Romanu 

Wojcikovi, 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, č. 2 a č. 3      

 

2. 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. ……………………… p. Josefu Polákovi, 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, č. 2 a č. 3      

 

     

3670/74RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1.  

- udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt musí 

být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro MUDr. Jána Jedináka, 

státního příslušníka Slovenské republiky, t.b. ……………………… 

 

 - mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí MUDr. Jánu Jedinákovi,  

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, č. 2 a č. 3     

2. 

- 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 MUDr. Michaelu 

Bobelovou, státního příslušníka Slovenské republiky, t.b. ……………………… 

 

- mimořádné přidělení třípokojového nebo čtyřpokojového obecního bytu se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí MUDr. 

Michaele Bobelové, 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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3671/74RM/2017 - Záměr prodeje  pozemku parc.č. 780, k.ú. Bludovice______________________          

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

   

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 780, ost. komunikace o výměře 183 m
2   

v kat. území Bludovice  panu Petru Kubicovi, bytem ……………………… 

a panu Filipu Tymichovi, bytem ………………………, za účelem zabezpečení 

bezproblémového dojezdu k nemovitostem v jejich vlastnictví                    

 

 

3672/74RM/2017 - Výpůjčka pozemků parc.č. 2996/11, parc.č. 2996/15 a části pozemku  

parc.č. 2996/10, k.ú. Bludovice________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

výpůjčku pozemků parc.č. 2996/11 o výměře 475 m
2
, parc.č. 2996/15  

o výměře 363 m
2
 a části pozemku parc.č. 2996/10 o výměře cca 630 m

2
,  

k.ú. Bludovice, Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov z.s. se sídlem Havířov, 

Podlesí, U Stadionu 1325/2B, IČO: 14614260 za účelem využívání jako 

manipulační plochy a za účelem jejich údržby, a to na dobu určitou 5 let s tím,  

že vypůjčitel bude údržbu a opravy zpevněných ploch včetně sečení zelené plochy 

provádět na vlastní náklady 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

výpůjčce 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.12.2017 

 

 

3673/74RM/2017 - Rozšíření výpůjčky části pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1,  

k.ú. Havířov- město_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozšíření výpůjčky části  pozemků parc.č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1,  

k.ú. Havířov – město za účelem rekonstrukce odvodnění silnice III/4746 před 

mostem ev.č. 4746 – 1, zajištění stability chodníků za konci mostních křídel  

a zřízení nových opěrných zdí pod chodníky v rámci stavby„ Silnice III/4746 – 

odvodnění komunikace km 1,020 v obci Havířov“ o výměře cca 290 m
2
  

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 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  

ke smlouvě o výpůjčce zn. 477/OSRM/2017  

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

 

3674/74RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 4. část“_________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 202/1, 202/2, 202/58,  

202/59, 202/84, 202/86, 202/87, 202/34 (podíl 4/6), k.ú. Bludovice (dále jen 

„pozemky“) o výměře cca 1.264 m2, na dobu od zahájení stavby do doby 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

a 

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu 

a plynovodních přípojek v rámci stavby„ Reko MS Havířov, I. etapa 4. část “ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                            T: 31.12.2017 

 

 
3675/74RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  

a to parc.č. 1503, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění, provozování 

a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY 3x240+120 v chráničce DVR110 a SR 401, IV-12-8010226/VB, 

Havířov, Tesařská, NNk, STINGco 322/2  za jednorázovou úhradu 29.200,- Kč  

+ DPH, o výměře 146 m
2
 dle GP č. 2160 – 237/2017 ze dne 22.08.2017, 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 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene  

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

 

3676/74RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 4,4 m
2
), za účelem umístění 

vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,  

(o výměře 4,4 m
2
) dle GP č. 1225 – 39/2015 ze dne 31.08.2015 ve prospěch  

vlastníků budovy č.p. 433, která stojí na pozemku parc.č. 2511/20, k.ú. Dolní 

Suchá, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Jan Kaloč a Petra 

Kaločová, oba bytem ………………………, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2024,  

k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 3 m
2
) dle GP č. 3070 – 84/2017 ze 

dne 03.08.2017 ve prospěch  vlastníků budovy č.p. 1503, která stojí na pozemku 

parc.č. 2041/3, k.ú. Prostřední Suchá, jimiž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti jsou Bc. Jaroslav Procházka a Marcela Procházková, oba bytem 

………………………, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 
pozemkových služebností 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.12.2017 
 

 
3677/74RM/2017 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby „Přednádražní  

prostor Havířov“___________________________________________________  

 
Rada města Havířova   

 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“   
zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské  sítě  v délce cca 25 m,  
na pozemcích k.ú. Havířov – město,  parc. č. 3749 a  parc. č. 3746, v majetku 
povinného,  jímž jsou České dráhy, a.s., 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 
1222,  IČO: 709 94 226, ve prospěch oprávněného, vlastníka umístěné přeložky 
podzemního vedení STL plynu, jímž je společnost  GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 
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Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupena společností  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,  
IČO: 27935311, přičemž hodnota břemene je stanovena dle vnitřních předpisů 
povinného jednorázově cca 37.500,-Kč + DPH s tím, že náklady uhradí město 
Havířov, jako investor, jehož stavbou je přeložka vyvolána    

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

                                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                   T: ke stavebnímu  
            řízení 

 

 

3678/74RM/2017 - Vyjádření  statutárního města Havířova k Návrhu plánu péče o přírodní  
památku Meandry Lučiny na období 2018-2025_________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířova k Návrhu plánu péče o přírodní památku 
Meandry Lučiny na období 2018-2025 dle přílohy č. 1 
 

p o v ě ř u j e      

 
primátorku statutárního města Havířova podpisem vyjádření  

 
          Z: vedoucí OSRM 

          T: 6.10.2017 
 

  

3679/74RM/2017 - Záměr pronájmu budovy zámku č. p. 243, ul. K Zámečku 2, Havířov-Město,  

a přilehlých pozemků________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyhlášení záměru pronájmu budovy zámku č. p. 243, ul. K Zámečku 2,  

Havířov-Město, a přilehlých pozemků: 

parc. č. 3982, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, výměra 165 m
2 

(terasa), 

parc. č. 3983, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 22 m
2 

(přístup k terase), 

parc. č. 3985, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 504 m
2 

(budova), 

parc. č. 3986/2, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 228 m
2 

(terasa), 

parc. č. 3986/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 558 m
2 

(parkoviště), 

k provozování restaurace a hotelu za podmínek dle vyhlášky (příloha č. 1) 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem vyhlášky 

 

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 06.10.2017 

 

 

3680/74RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí – střech na budovách v majetku  

města_____________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – části střechy o výměře 0,25 m
2
 na budově 

zdravotního střediska na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí, spol. PODA a.s., 

IČO: 25816179, k umístění antény a kabelového vedení k poskytování internetu 

nájemci spolku Naše místo z. s. 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – části střechy, a to stožáru STA na budově 

obytného domu na ul. Mládí 25, Havířov-Šumbark, spol. PODA a.s.,  

IČO: 25816179, k umístění antény a kabelového vedení k poskytování internetu 

společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

 

 

3681/74RM/2017 - Zrušení usnesení rady města, záměry pronájmu částí nemovitých věcí_______  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 30. 8. 2017 č. 3551/71RM/2017, bod 2.,  

ve věci schválení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání 

o výměře 39,17 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 2a, Havířov-Šumbark, 

p. Monice Janiszewské, IČO: 62309005, jako prodejnu zdravotnických potřeb 

 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

39,17 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 2a, Havířov-Šumbark,  

p. Yvoně Nedorostové, IČO: 01613481, jako prodejnu zdravotnických potřeb 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 34,45 m

2
 v suterénu  

obytného domu ul. Na Nábřeží 137, Havířov-Město, p. Zdeňku Pastrňákovi, 
jako sklad pro vlastní potřebu 
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3682/74RM/2017 - Pronájmy a výpůjčka částí nemovitých věcí_____________________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 15 m

2
 v 1. podzemním  

podlaží budovy bývalé jídelny Reneta na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, spol. 
MADA servis s.r.o., IČO: 25871714, jako sklad k podnikatelské činnosti, za 
podmínek: 
- nájemné 287,- Kč/m

2
/rok bez DPH 

 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 14,96 m

2
 v suterénu  

obytného domu ul. Mládí 20, Havířov-Šumbark, p. Šárce Večerkové, jako sklad 
pro vlastní potřebu, za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. výpůjčku nemovité věci – budovy bývalé základní školy č. p. 1102 na  

ul. Mánesova, Havířov-Město, České republice – Krajskému ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502, za podmínek: 
- účel: k provádění taktického cvičení Zásahové jednotky KŘP MSK 
- doba výpůjčky: do doby rekonstrukce budovy 
- další podmínky užívání budovy budou stanoveny v souladu  
s přílohou materiálu 

 
4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 81,27 m
2
 ve 3. poschodí budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, 

Havířov-Podlesí, spolku Andělé Stromu života pobočný spolek 
Moravskoslezský kraj, IČO: 03632661, jako ambulanci paliativní medicíny  
a poradnu, za podmínek: 
- nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 65,59 m
2 

v suterénu obytného domu ul. A. S. Puškina 2, Havířov-Město, 
p. Jakubu Švrčkovi, IČO: 06425330, jako půjčovnu průmyslového zboží,  
za podmínek: 
- nájemné 287,- Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 

 

3683/74RM/2017 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody“ (číslo stavby 15032) –  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 429/OSRM/2017_______________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 429/OSRM/2017 dle Článku III a Přílohy 

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1 854 696,79 Kč bez DPH 

(2 244 183,12 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 
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2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 429/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -1 378 886,17 Kč bez DPH  

(- 1 668 452,27 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 429/OSRM/2017 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 429/OSRM/2017 na provedení  

stavby „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody“ v rozsahu bodů 1 až 3 

tohoto usnesení s dodavatelem „Společnost THE+STA pro revitalizaci ZŠ Gen. 

Svobody, Havířov- Šumbark“ (sestávající ze společností THERM, spol. s r.o., 

IČO: 42766991 a STASEKO PLUS s.r.o., IČO: 25853473) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 429/OSRM/2017 ze dne 18.5.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 429/OSRM/2017 ze dne 

18.5.2017             

Z: vedoucí OSRM                                 

T: 10/2017  

 

 

3684/74RM/2017 - „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ (číslo stavby 13043) –  
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017_______________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 131/OSRM/2017 dle Článku III a přílohy 

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 633 949,09 Kč bez DPH 

(767 078,40 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 131/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -1 248 465,68 Kč bez DPH  

(-1 510 643,47 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017 na provedení  

stavby „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ v rozsahu bodu 1 až 3 

tohoto usnesení se společností EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 131/OSRM/2017 ze dne 15.3.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017  

ze dne 15.3.2017                

Z: vedoucí OSRM                                                                  

T: 10/2017  

 

 

3685/74RM/2017 - „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ – uzavření Dodatku  

č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 414/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 685.970,80 Kč  

bez DPH (830.024,67 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 414/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -409.889,08 Kč bez DPH  

(-495.965,79 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 414/OSRM/2017  

z důvodu objektivní překážky na straně objednatele a z důvodu dodatečných 

stavebních prací, a to prodloužení o 30 kalendářních dnů u části díla B) 

 

5. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017 na provedení  

stavby „VUH -  šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ v rozsahu 

bodů 1 až 4 tohoto usnesení s dodavatelem BDSTAV MORAVA s.r.o.,  

IČO: 26807947 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o dílo č. 414/OSRM/2017 ze dne 30.5.2017 

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 414/OSRM/2017  

ze dne 30.5.2017                

Z: vedoucí OSRM              

T: 10/2017  
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2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně  

závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

 

Z: vedoucí OSRM 

T: do 15 dnů ode  

dne uzavření      

dodatku č. 2 

 

 

3686/74RM/2017 - Odpověď na písemnost Bc. Martina Cyže_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  
 

odpověď odboru správy a rozvoje majetku na písemnost zaslanou  

Bc. Martinem Cyžem dle přílohy č.2   

 

             

3687/74RM/2017 - Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímá (stavba č. 17039) 

a MŠ Mládí (stavba č. 17040) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  

   ,,Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímá (stavba č. 17039)  

a MŠ Mládí (stavba č. 17040)“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ano  

1. část Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímá, Havířov   

2. část Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Mládí, Havířov   

 

3. dílčí plnění:     ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano     

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  předpokládaná doba realizace   

začátek listopadu 2017 nejpozději  

do 35 kalendářních dnů ode dne  

účinnosti kupní smlouvy    

 

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH     
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7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení 

dle ust. § 75 odst. 1 zákona ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsáni, 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, zejména 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování   

- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující  

osoby (dále jen „autorizace“) v oboru pozemní stavby  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

Dodávka obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, tj. dodávka    

nuceného větrání včetně souvisejících stavebních prací (prostupy, opláštění,  

zapojení do sítě NN včetně revize) v minimální hodnotě 1.000.000,- Kč bez  

DPH, poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech přede dnem podání  

nabídky včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 

a 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to  autorizaci v oboru: 

pozemní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž  

vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

 

11. další podmínky:      

předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného 

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální 

výši 1.000.000,-. Kč  

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

 - listinnou formou  

 

13. složení komise pro posouzení nabídek dle bodu 13. důvodové zprávy  

  

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodě 14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem 

dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého 

rozsahu Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímá  

(stavba č. 17039) a MŠ Mládí (stavba č. 17040) 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ 

Přímá (stavba č. 17039) a MŠ Mládí (stavba č. 17040).  

              

          Z: vedoucí OSRM 

          T: do 07.10.2017 

 

 

3688/74RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 21.09.2017 dle přílohy 

 

 

3689/74RM/2017 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 37 z Integrovaného  

regionálního operačního programu____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 37 z Integrovaného regionálního 

operačního programu – Energetické úspory v bytových domech II, prioritní osa 2: 

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický 

cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení na projekty „Kompletní 

sanace obytného domu na ul. J. Hory 7, Havířov-Město“, „Sanace obytného domu 

na ul. Uzavřená 13, Havířov-Město“ a „Regenerace obytného domu na ul. 

Čelakovského 2b, Havířov-Podlesí“, dle důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem žádostí  

o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

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: 30.11.2017 
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3690/74RM/2017 - Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – zahájení  

zadávacího řízení___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

 1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“  

 

 2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ano 

 

 3. dílčí plnění:     ano (měsíčně) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

 4. druh zadávacího řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu  

  na služby 

 

 5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

 6. výši požadované jistoty:   ne  

 

 7. varianty nabídky:    ne 

 

 8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   11/2017 

termín ukončení:    10/2018  

  

 9. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč 

bez DPH  

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam služeb poskytnutých za poslední 3 roky před podáním nabídky,  

dle bodu 12 důvodové zprávy 
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13.  podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b)  

zákona v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e)  

zákona předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost 

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů  

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu 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 

 

14. složení komise dle bodu 14. důvodové zprávy  

 

15. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 15.  

důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 odst. 3 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 

3691/74RM/2017 - Informativní zpráva – projekt „Snižování spotřeby energie  

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“_________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu k projektu „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, 

Havířov-Šumbark“, rozdělení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu 

 

 

 

3692/74RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 
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1. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 

 

peněžitý dar v celkové výši 10 000,00 Kč od společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 61974706  - 

vybavení pro děti (hračky, kreslící potřeby apod.), částečná úhrada nákladů 

spojených se zajištěním výletu pro děti MŠ 

 

2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 

 

peněžitý dar v celkové výši 35 948,00 Kč od společnosti VINAMET CZ s.r.o., 

Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město, IČO: 26845148  - úhrada stravného 

pro 19 žáků školy v období prvního pololetí školního roku 2017/2018 v rámci 

projektu Sociální rozvoj stravovacích služeb školy 

 

3. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131  

 

peněžitý dar v celkové výši 97 110,00 Kč od společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 24231509 – 

úhrada stravného pro 21 žáků školy v období od 2. 10. 2017 do 29. 6. 2018 

 

            

3693/74RM/2017 - „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na stavební práce „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
 

3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 
 

4. varianty nabídky:    ne 

 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládaný termín podpisu smlouvy: první polovina měsíce prosince 2017 

termín předání staveniště:   poslední týden v červnu 2018 

termín dokončení:     nejpozději do 28. 8. 2018  

 

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH 
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7. základní způsobilost:  
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů - 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 (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 
9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku  

 
10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. zateplení fasády 
v minimální hodnotě 1 000 000 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  

 
11. další podmínky:      

- složení peněžité kauce v hodnotě 50 000 Kč za účelem zajištění splnění  
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení  

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného 
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 
v minimální výši 3 000 000 Kč  

- záruka min. 60 měsíců  
- smlouva nabude účinnosti až dnem, kdy Zastupitelstvo města Havířova  
schválí financování této veřejné zakázky. V případě, že financování této 
veřejné zakázky nebude Zastupitelstvem města Havířova schváleno do 28. 2. 
2018, pozbude smlouva dnem 28. 2. 2018 platnosti.  

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 bodě 14. důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících se 
zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení fasády MŠ 
Radniční, Havířov“ 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“  

              
          Z: vedoucí OŠK 
          T: říjen 2017 
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3694/74RM/2017 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní  

dotace a dary_______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost spolku Naše Montessa, z. s., IČO 05435404 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Havířova na rok 2017, dle důvodové zprávy 
 

s c h v a l u j e  

 
1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017, výdajové  

části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, spolku Naše Montessa, z. s., IČO 05435404, 
ve výši 15 000 Kč na činnost Montessori základní školy Úsměv v roce 2017 
s tím, že účelu poskytnuté dotace bude dosaženo do 31. 12. 2017 

 
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného 

Zastupitelstvem města Havířova dne 20. 2. 2016 usn. č. 402/10ZM/2016  
se subjektem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e  
 
vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace spolku Naše Montessa, z. s. 

Z: vedoucí OŠK 

T: listopad 2017 
 

 
3695/74RM/2017 - Žádost o prominutí úhrady poplatku - NsP_____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace,  
IČO: 00844896, o prominutí úhrady Městskému kulturnímu středisku Havířov  
za pronájem stánku v areálu MSH v době konání Havířovských slavností 2017  
dle důvodové zprávy  
 

s c h v a l u j e  

 

Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, 

prominutí úhrady poplatku Městskému kulturnímu středisku Havířov za prezentaci 

činnosti subjektu v areálu Městské sportovní haly v době konání Havířovských 

slavností 2017  
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3696/74RM/2017 - Písemnosti adresované Radě města Havířova____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. předběžnou žádost o dotaci pro rok 2018 od Hasičského záchranného sboru  

Moravskoslezského kraje, Hasičské stanice Havířov, dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu 

 

2. žádost o zapracování plánu pomoci Sanatoriu Kochova do rozpočtu města  

v roce 2018, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 
  

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury sdělit Hasičskému záchrannému sboru MSK,  

HS Havířov a MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA, že jejich žádosti byly 

Radou města Havířova vzaty na vědomí s tím, že dále budou předmětem jednání 

v rámci projednávání návrhu rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018  

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: říjen 2017 

 

 

3697/74RM/2017 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic a pořízením investičního majetku – MŠ Horymírova_______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194 

(IČO: 61988634), a to takto: 

 

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 100 000 Kč na dodávku a instalaci přístupového 

videosystému 

 

2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 99 000 Kč včetně DPH: 

- přístupový videosystém  

 

                            

3698/74RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

ZŠ K. Světlé________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 48805424, zastoupené ředitelem Mgr. Jiřím Kotaškou, pronájem 
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části nemovité věci za účelem krátkodobého využívání na dobu neurčitou níže 

uvedeným subjektům za podmínek: 

 

1. TJ Start Havířov, kroužek basketbalu se sídlem Budovatelů 811/28,  

Havířov – Prostřední Suchá, za podmínek: 

 

předmět nájmu: tělocvična určená ke sportovní činnosti mládeže do 15 let 

výměra prostor: 417 m
2
  

doba nájmu:  od 5. 10. 2017 na dobu neurčitou 

 

2. Mažoretky KIRA, se sídlem Víta Nejedlého 589/9, Karviná - Ráj za podmínek: 

 

předmět nájmu: tělocvična určená ke sportovní činnosti mládeže do 15 let 

výměra prostor: 417 m
2
  

doba nájmu:  od 5. 10. 2017 na dobu neurčitou 

 

3. pan David Hronek, sálová kopaná, bytem ………………………, za podmínek: 

 

předmět nájmu: tělocvična určená ke sportovní činnosti dospělých 

výměra prostor: 417 m
2
  

doba nájmu:  od 5. 10. 2016 na dobu neurčitou 

 

 

3699/74RM/2017 - Souhlas zřizovatele se změnou účelu užívání nemovité věci________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

změnu účelu užívání školního bytu o výměře 111,5 m
2
, umístěného v budově 

Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace, IČO: 48805289, zastoupené zástupcem statutárního orgánu, Mgr. 

Monikou Gelnarovou, na rozšíření prostor školní družiny pro žáky ZŠ Frýdecké 

 

 

3700/74RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e    
 

rozpočtové opatření č. 118., dle důvodové zprávy a příloh, 
 

d o p o r u č u j e 
 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 118., dle důvodové zprávy a příloh. 
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3701/74RM/2017 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017__________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

2. úpravu odpisových plánů na rok 2017 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách 

materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 46 347 404,74 Kč. 
 

 

3702/74RM/2017 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu aktualizace   

Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů  

na udržitelný rozvoj území___________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu aktualizace Zásad územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

v rozsahu přílohy 
 

p o v ě ř u j e 
 

primátorku statutárního města Havířova Mgr. Janu Feberovou podpisem vyjádření 

statutárního města Havířova k návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 

statutárního města Havířova pořizovateli návrhu aktualizace Zásad územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

tj. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního 

řádu         

Z: vedoucí OÚR  

T: 17.10.2017 

 

 
3703/74RM/2017 - Změna podmínek smlouvy o údržbě budoucího majetku postaveného v rámci  

stavby „Výstavba zastávky Havířov nemocnice“_________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

bod 2. svého usnesení č. 1917/41RM/2016 ze dne 18.5.2016, kterým bylo 

schváleno uzavření smlouvy o údržbě budoucího majetku od uvedení stavby do 

trvalého užívání po dobu 5 leté vázací doby 
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s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o údržbě budoucího majetku  a to od uvedení  stavby do 

trvalého užívání, po dobu 8 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 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 30.11.2017 

 

             

3704/74RM/2017 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2018____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2018 ve znění dle přílohy 

 

u k l á d á  

 

předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení pro období 2018 společnosti 

Technické služby Havířov a.s. 

Z: vedoucí OKS 

T: 10/2017 

 

  

3705/74RM/2017 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019 – doplnění  

podmínek zadávacího řízení__________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

informaci o současné situaci na burzovním trhu dle znění důvodové zprávy 

 

 

s c h v a l u j e 

 

podání nových přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie (vysoké a nízké 

napětí), ve kterých bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí:   

 elektrická energie nízké napětí: 890,- až 1 100,- Kč/MWh 

 elektrická energie vysoké napětí: 890,- až 1 100,- Kč/MWh, 

a to v případě, že burzovní nákup elektrické energie neproběhne z důvodu nízké 

vyvolávací ceny 
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p o v ě ř u j e  
 
vedoucí odboru komunálních služeb podpisem:  
Přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie (vysoké a nízké napětí),  
ve kterých bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí: 

elektrická energie nízké napětí: 890,- až 1 100,- Kč/MWh 
elektrická energie vysoké napětí: 890,- až 1 100,- Kč/MWh 

          

T: 11/2017 
 

 

3706/74RM/2017 - Vyřazení osobního vozidla Citroën Berlingo, souhlas zřizovatele s převodem 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a s pořízením 
investičního majetku Městskou knihovnou Havířov______________________  
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

     příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO 00601250, se sídlem 
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město 
 
1. vyřazení vlastního investičního majetku, a to služebního osobního vozidla  

Citroën Berlingo Kombi, 1,4, RZ 3T8 92 32, evidovaným pod inventárním 
číslem 84, rok výroby 2006, pořizovací cena: 305 200,- Kč,  
zůstatková cena:  0,- Kč (30.4.2010 účetně odepsáno), který bude v rámci 
procesu nákupu nového osobního vozidla odkoupen dodavatelem 1 kusu nového 
osobního vozidla se započtením ceny 
 

2. převod finanční částky ve výši 400 000,-Kč z rezervního fondu do fondu 
investic 
 

3. pořízení vlastního investičního majetku – nového osobního vozidla  
do vlastnictví Městské knihovny Havířov v předpokládané pořizovací  
ceně 400 000,-Kč vč. DPH 

 

 

3707/74RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská knihovna  

Havířov___________________________________________________________   
 
Rada města Havířova  

 
s o u h l a s í 
 
s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město: 
 
druh a hodnota daru: věcný dar -  knihy, periodika, brožury a CD v celkové 
hodnotě 134 Kč 
poskytovatel daru: Latochová Věra, ………………………… 
specifikace daru: knihy – 42ks/2 Kč, periodika – 13ks/1 Kč,  
    brožury 33ks/1 Kč, CD – 2ks/2 Kč  
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3708/74RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov___________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město: 

1. Poskytovatel dotace: Nadace Landek Ostrava  

Název dotačního programu:  Nadační program 2018          

Název projektu:   1. světová válka na Ostravsku   

Celkové náklady na projekt:  14 000,-  Kč 

Požadovaná výše dotace:      7 000,- Kč    

Spolufinancování 50%:      7 000,- Kč  z finančních prostředků  

       Městské knihovny Havířov 

2. Poskytovatel dotace: Nadační fond Vítkovice steel 

Název dotačního programu:  Pro veřejnost 

Název projektu:   Cesta vesmírem   

Celkové náklady na projekt:  55 000,-  Kč 

Požadovaná výše dotace:  50 000,- Kč    

Spolufinancování:     5 000,- Kč     z finančních prostředků 

       Městské knihovny Havířov 

3. Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj 

Název dotačního programu:  Regionální funkce knihoven 

Název projektu:   Zabezpečení výkonu regionálních  

     funkcí knihoven na rok 2018 

Celkové náklady na projekt:  1 100 000 Kč 

Požadovaná výše dotace:  1 100 000 Kč 

    Spolufinancování:                     0 Kč        bez spoluúčasti v plné výši 

poskytovatelem dotace      

               

 

3709/74RM/2017 - Souhlas zřizovatele s přijetím dědictví Domovem seniorů Havířov,  

příspěvkovou organizací_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí dědictví po zůstaviteli  

panu Josefu Vojtěchovi 

Z: ředitel DsH  

           T: listopad 2017 
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3710/74RM/2017 - 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 pořizovací hodnotě 

346.778,30 Kč: 

- Soubor společenských zahradních her z  r. 2000, pořizovací cena 60.266,30 Kč,  

inv. č. DHS1000273 

- PC server z r. 2010, pořizovací cena 164.370,00 Kč, inv.č. DHS1000342, 

- Tiskárna/kopírka CANON IRC2380i z r. 2010, pořizovací cena 122.142,00 Kč,  

inv. č. DHS1000332. 

Z: ředitel DsH  

           T: říjen 2017 

 

 

3711/74RM/2017 - „Vybavení pokojů střediska Luna“ – posouzení podmínek zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o s o u d i l a   

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh 

dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vybavení pokojů 

střediska Luna“ příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 

 

1. následné zakázky (opce):   ne 

  rozdělení předmětu plnění na části:  ano (4 části dle bodu 1. Důvodové 

zprávy) 

 

    2. dílčí plnění:  část 1 ano (dle bodu 2. důvodové  

       zprávy) část 2 až 4 ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   listopad 2017 

    termín dokončení:     nejpozději do 31.12.2017   

 

5. hodnotící kritérium:                     nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH 

   

6. základní způsobilost:  
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- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce 

přede dnem podání nabídky 

 

7. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  

je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

8. ekonomická kvalifikace: 

- není vyžadována 

 

9. technická kvalifikace:  

- popis a fotografie výrobku určeného k dodání, a to předložením obchodního  

katalogu, technické dokumentace výrobce nebo jiného dokladu s fotografií a 

popisem zboží, z něhož bude vyplývat splnění veškerých technických 

podmínek požadovaných zadavatelem  

 

10. další podmínky:      

- záruka 24 měsíců 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle bodu 12. důvodové zprávy 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodě 13. důvodové zprávy 

 

 

3712/74RM/2017 - Žádost Evangelikálního společenství křesťanů o prominutí poloviny nájmu   

Kina Centrum 23.-25.11.2017_________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

zamítnutí žádosti prominutí poloviny nájmu Evangelikálnímu společenství 

křesťanů pro projekt Global Leadership Summit s předpokládaným termínem 

konáním  ve dnech 23.-25.11.2017 Městským kulturním střediskem Havířov,  

IČO: 00317985. 
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3713/74RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí: MK ČR z programu „Kulturní aktivity“  

a Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL na rok 2018____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací Městským kulturním 

střediskem Havířov, IČ: 00317985 

 

1. poskytovatel dotace: MINISTERSTVO KULTURY ČR, odbor umění, literatury 

a knihoven, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, IČO: 00023671 

 název projektu:            Mezinárodní varhanní festival VOX ORGANI, 

9. ročník 

 požadovaná výše dotace:       150.000,-- Kč 

 spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2018 

 

2. poskytovatel dotace: Nadační fond VÍTKOVICE STEEL,  

Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27784819 

a. název projektu:                 Letní pohádky a promenádní koncerty  

v parku 2018 

požadovaná výše dotace:  172 800,-- Kč 

spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2018 

 

b. název projektu:                  Vánoční městečko 2018 

   požadovaná výše dotace:   200.000,-- Kč 

       spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

     z příspěvku na provoz pro rok 2018 

 

c. název projektu:  Pohybové kurzy Cvičení pro seniory 

        požadovaná výše dotace:  45.000,-- Kč 

        spolufinancování:             spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

     z příspěvku na provoz pro rok 2018 

 

                
3714/74RM/2017 - Souhlas s přijetím věcného daru_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, 

Přemyslova 1618/12, 736 01  Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, v celkové výši  

200 Kč od pana Ondřeje Horyly, bytem ……………………………………,  

– cvičební pomůcka pro rehabilitaci pacientů (magnetický rotoped)  

 

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

Ze74. schůze Rady města Havířova 
konané dne 04.10.2017 

39 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy  

Z: ředitel SSmH 

           T: listopad 2017 

 

                                           
3715/74RM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu Nadačního  

fondu AVAST______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

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 AVAST, dotačního 

programu Spolu do života 

Z: ředitel SSmH 

           T: říjen 2017 

 

 

3716/74RM/2017 - Změny ve složení komisí Rady města Havířova__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci člena komise RMH pro bezpečnost silničního provozu BESIP,  

pana Petra Komárka, ke dni 15. září 2017 

 

j m e n u j e 

 

do funkce člena komise RMH pro bezpečnost silničního provozu BESIP,  

pana Ing. Jakuba Chlopeckého. 

 

o d v o l á v á 
 
paní Elzbietu Chmiel z funkce členky komise RMH životního prostředí  
 

j m e n u j e 
 
do funkce členky komise RMH životního prostředí paní Ing. Evu Šillerovou  
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3717/74RM/2017 - Veřejná zakázka č. LED 15/2017 „Výměna stávajících zářivek ve Víceúčelové  

hale Havířov za LED svítidla“________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 
výběr nejvhodnější nabídky a následné uzavření smlouvy na realizaci veřejné 
zakázky č. LED 15/2017 „Výměna stávajících zářivek ve Víceúčelové hale 
Havířov za LED svítidla“ mezi příspěvkovou organizací Správa sportovních 
a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754 a společností ELOM s.r.o., IČ: 
60778296, se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, na realizaci 
veřejné zakázky za cenu 1.453.837 Kč bez DPH (1.759.143 Kč včetně DPH), 

 

 

3718/74RM/2017 - Jmenování ředitele SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových  

sociálních služeb____________________________________________________  
 
Rada města Havířova  

 

j m e n u j e  
 

Ing. Milana Černého ředitelem příspěvkové organizace SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, a to na dobu určitou od 05.10.2017 
do doby vzniku pracovního poměru nového ředitele této příspěvkové organizace 
(na základě výsledku výběrového řízení), s tím, že týdenní pracovní doba bude 
sjednána na 20. hodin týdně 
 

s t a n o v í  
 
plat řediteli příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb Ing. Milanu Černému takto: 
platový tarif 12. platová třída, platový stupeň dle započitatelné praxe  
příplatek za vedení (3. stupeň řízení) ……………………………. 6 500 Kč 
osobní příplatek ………………………………………………….  6 000 Kč 

 

p o v ě ř u j e  
 
náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem jmenovacího dekretu ředitele 
příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb 

 

 
3719/74RM/2017 - Dopisy SANTÉ _____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 
odpověď na dopis zaměstnancům SANTÉ a dopis pěti zaměstnanců SANTÉ 
členům rady města 
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3720/74RM/2017 - Příprava celoměstské akce Havířov v květech 2018 

 

Rada města Havířova 

 

u k l á d á 

 

1. zapracovat do harmonogramu významných celoměstských akcí v roce 2018  

akci „Havířov v květech 2018“, s termínem konání v červnu 2018 

 

                                                                                                 Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                 T: 11/2017 

 

2. zahájit práce na přípravě akce „Havířov v květech 2018“ s termínem  

konání v červnu 2018. 

                                                                                              Z: vedoucí KP 

                                                                                                 T: 10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města        náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/88 740/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 01.11.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 75. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.10.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.10.2017 – I. část 

 

3721/75RM/2017 - Zvolení ověřovatele 75. schůze RMH, konané dne 25.10.2017 

 

3722/75RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 74. schůze RMH, konané dne 04.10.2017  
 

3723/75RM/2017 - Schválení pořadu 75. schůze RMH, konané dne 25.10.2017 
 

3724/75RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 75. RMH 

 

3725/75RM/2017 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 1. pololetí roku 2017  

 

3726/75RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku  

Nadace Bohuslava Martinů 

 

3727/75RM/2017 - Veřejná zakázka „VZ/03/EU/2017  Rekonstrukce objektu Nízkoprahového 

denního centra, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark“ – informace o výběru 

nejvhodnější nabídky 

 

3728/75RM/2017 - Informativní zpráva o realizaci projektu „Systém sociálně-zdravotní péče  

o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“ 

 

3729/75RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje části závodu  

– p. Daniel Wunsch   

 

3730/75RM/2017 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 

investic   

 

3731/75RM/2017 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu 

 

3732/75RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu 

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3733/75RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3734/75RM/2017 - ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“  

- rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení  

 

3735/75RM/2017 - ZPŘ/149/MRA/17 – „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16“  

– zrušení zadávacího řízení 

 

3736/75RM/2017 - VZ/85/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83, část A+C,  

Havířov-Podlesí“ – rozhodnutí o výběru dodavatele  
 

3737/75RM/2017 - VZ/86/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí“  

– rozhodnutí o výběru dodavatele  
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3738/75RM/2017 - VZ/87/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí“  

– rozhodnutí o výběru dodavatele  
 

3739/75RM/2017 - VZ/88/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Suchá“  

– rozhodnutí o výběru dodavatele  
 

3740/75RM/2017 - VZ/89/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/24, Havířov-Šumbark“  

– rozhodnutí o výběru dodavatele  
 

3741/75RM/2017 - Rozhodčí řízení o zaplacení částky 1 500 000 Kč - návrh společnosti 

Městská realitní agentura, s.r.o.                                                     
 

3742/75RM/2017 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  

– manž. Jiří Klíma a Jana Klímová        
 

3743/75RM/2017 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  

- manž. Ludmila Kariková a Miroslav Karika        
 

3744/75RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů       
 

3745/75RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Jiří Knybel a Marie Knyblová 
 

3746/75RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Eva Danečková 

 

3747/75RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 

3748/75RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 

3749/75RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Libuše Nitrová  

 

3750/75RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5,  

k.ú. Prostřední Suchá 

 

3751/75RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov – město 

 

3752/75RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město 

 

3753/75RM/2017 - Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 324/OSRM/2016  

ze dne 18.05.2016   

 

3754/75RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2105/337, k.ú. Šumbark 

 

3755/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen 

pro stavbu „REKO MS Havířov – Životická 4d/1210“  

 

3756/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS přípojky Havířov - Veveří“  
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3757/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS přípojky Havířov - Budovatelů 50/1275, 58/986 “  

 

3758/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO přípojka Havířov – Hornosušská 984 a 1188“  

          

3759/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „ REKO MS Havířov – Šumbark, 1. část “  

 

3760/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 4. část “  

 

3761/75RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3762/75RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 

3763/75RM/2017 - Záměr pronájmu části stavby v areálu Dukla 

 

3764/75RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí  

 

3765/75RM/2017 - Pronájem části nemovité věci v budově Radnice 

 

3766/75RM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  

 

3767/75RM/2017 - Využití majetku - věci nalezené    

 

3768/75RM/2017 - „VZ/198/OSRM/16 – „Rekonstrukce střechy SD RENETA“  

(číslo stavby 17031) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 615/OSRM/2017 

 

3769/75RM/2017 - VZ/197/OSRM/16 – „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“  

(číslo stavby 17030) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 614/OSRM/2017 

 

3770/75RM/2017 - „Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH“  

– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 798/OSRM/2016 

 

3771/75RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

3772/75RM/2017 - Předložení žádosti o podporu v rámci výzvy č. 12 ITI ostravské aglomerace  

– Telematika pro IAD ve vazbě na výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního 

programu Doprava  

 

3773/75RM/2017 - Schválení pravidel fotosoutěže „Historie měst v objektivu – město očima 

obyvatel“ v rámci realizace projektu „Slezské pohraničí – společná historie 

měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ 

 

3774/75RM/2017 - VZ/432/OSRM/17 Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla  

na MŠ Přímé (číslo stavby 17039) a MŠ Mládí (číslo stavby 17040)  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek 

 

http://web.opd.cz/vyzva-40/
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3775/75RM/2017 - Smlouva o spolupráci při rekonstrukci nádražní budovy a přednádražního 

prostoru v Havířově  

                                                                                            

3776/75RM/2017 - Informativní zpráva k podnájmu části nemovité věci v budově  

Vysoké školy sociálně správní, z. ú. Havířov-Město 

 

3777/75RM/2017 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací, zástupkyni  

statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká, MŠ Resslova od 1. 11. 2017  

a odměna ředitelce MŠ Balzacova  

 

3778/75RM/2017 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10  

– Ostatní dotace a dary 

 

3779/75RM/2017 - Žádost o prominutí penalizace 

 

3780/75RM/2017 - Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací  

 

3781/75RM/2017 - Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce části 

nemovité věci  

 

3782/75RM/2017 - Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových organizací 

od 1. 11. 2017 

 

3783/75RM/2017 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 

v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2017 do 30.04.2018  

 

3784/75RM/2017 - Poskytnutí a navýšení účelové dotace v rámci dotačního „Programu  

na podporu a poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ 

 

3785/75RM/2017 - Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb  

 

3786/75RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací MŠ Puškinova  

 

3787/75RM/2017 - Přemístění kontejneru na textil společnosti ADRA, o.p.s.  

 

3788/75RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním  

označením O 7 proZuzanu Vernerovou 

 

3789/75RM/2017 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1.11.2017  

do 31.3.2018 

 

3790/75RM/2017 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019  

- vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno  

 

3791/75RM/2017 - Ukončení Dohody o úhradě nákladů  

 

3792/75RM/2017 - Městská hromadná doprava Havířov – analýza přepravní nabídky  

(technicko-ekonomická analýza) 

 

3793/75RM/2017 - Zřízení automatického parkovacího systému na parkovišti u hlavní pošty 
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3794/75RM/2017 - Stížnost na hluk z místní komunikace na ul. Požárnická – manželé Koneční        

 

3795/75RM/2017 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  

„Rekonstrukce betonárny Šenov“  

         

3796/75RM/2017 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 

3797/75RM/2017 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.11.2017  

 

3798/75RM/2017 - VZ/375/KP/17 – „Dodávka požárního dopravního automobilu“  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

3799/75RM/2017 - Změny ve složení komisí Rady města Havířova 
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U S N E S E N Í 
ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.10.2017 

 

3721/75RM/2017 - Zvolení ověřovatele 75. schůze RMH, konané dne 25.10.2017____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 75. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 25.10.2017 

paní Evu RADOVOU 

 

 

3722/75RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 74. schůze RMH, konané dne 04.10.2017______  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 74. schůze Rady města Havířova,  

která se konala 04.10.2017. 

 

 

3723/75RM/2017 - Schválení pořadu 75. schůze RMH, konané dne 25.10.2017______________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.10.2017  

dle přílohy. 

 

 

3724/75RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 75. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3215/65RM/2017 Předložení žádostí o dotaci v  rámci  výzvy č. 70 z Operačníh

o programu Životního prostředí – prioritní osy 5, SC 5.1 

„Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení 

využití obnovitelných zdrojů energie“ – MŠ Petřvaldská 
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3564/71RM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10  

– „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží 

Havířovské ligy středních škol 

3621/72RM/2017 Předložení žádosti o podporu v rámci výzvy č. 70 

 z Operačního programu Životního prostředí 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3214/65RM/2017 Předložení žádostí o dotaci v  rámci  výzvy č. 70  

z Operačního programu Životního prostředí – prioritní osy 5, 

SC 5.1 „Snížení energetické náročnosti veřejných budov  

a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ – MŠ Mládí 

a MŠ Přímá 

3370/67RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba 

člena dozorčí rady 

3372/67RM/2017 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba 

člena představenstva 

3464/69RM/2017 Pronájem pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá 

3469/69RM/2017 Zřízení pozemkových služebností  

3532/71RM/2017 Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „Výměna prosklených výkladců 

Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59, Havířov“ 

3544/71RM/2017 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 

3572/71RM/2017 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. 

3576/71RM/2017 VZ/270/ORG/2017 - „Zakoupení záruk v roce 2017 na HW 

pořízený z projektů“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky 

3583/71RM/2017 „Dodávka požárního dopravního automobilu“ – zahájení 

veřejné zakázky malého rozsahu 

3586/71RM/2017 Informace o záměru založení nadačního fondu k společensky 

užitečným účelům 

3612/72RM/2017 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 

PODA a.s. 

3614/72RM/2017 Pronájem části nemovité věci 

3625/72RM/2017 Předložení žádosti o dotaci na projekt spojený s rekonstrukcí  

městského parku Stromovka 

3639/72RM/2017 Přemístění kontejneru na textil společnosti ADRA, o.p.s. 

3664/74RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

3667/74RM/2017 ZPŘ/149/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova  

12-16“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení 

3672/74RM/2017 Výpůjčka pozemků parc.č. 2996/11, parc.č. 2996/15 a části 

pozemku parc.č. 2996/10, k.ú. Bludovice 

3678/74RM/2017 Vyjádření  statutárního města Havířova k Návrhu plánu péče 

o přírodní památku Meandry Lučiny na období 2018-2025 

3679/74RM/2017 Záměr pronájmu budovy zámku č. p. 243, ul. K Zámečku 2, 

Havířov-Město, a přilehlých pozemků 
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3683/74RM/2017 „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody“ (číslo stavby 

15032) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 429/OSRM/2017 

3684/74RM/2017 „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ (číslo stavby 

13043) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 131/OSRM/2017 

3685/74RM/2017 „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“  

-uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.414/OSRM/2017 

3687/74RM/2017 Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímá 

(stavba č. 17039) a MŠ Mládí (stavba č. 17040) – zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3693/74RM/2017 „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ – zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3696/74RM/2017 Písemnosti adresované Radě města Havířova 

3702/74RM/2017 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu aktualizace   

Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

3703/74RM/2017 Změna podmínek smlouvy o údržbě budoucího majetku 

postaveného v rámci stavby „Výstavba zastávky Havířov 

nemocnice“ 

3704/74RM/2017 Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2018 

3709/74RM/2017 Souhlas zřizovatele s přijetím dědictví Domovem seniorů 

Havířov, příspěvkovou organizací 

3710/74RM/2017 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného (nepoužitelného) investičního majetku 

Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace 

3715/74RM/2017 Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu 

Nadačního fondu AVAST 

 

    

3725/75RM/2017 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 1. pololetí roku 2017___________________________________  

 

Rada města Havířova   

 

b e r e   n a  v ě d o m í 

 

1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

- Sociální služby města Havířova, IČ 60 33 75 83 (dále jen SSmH), 

- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75 13 92 43  

(dále jen DSH), 

- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČ 00 84 74 70 (dále jen SANTÉ), 

- Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50 (dále jen MK), 

- Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 31 79 85 (dále jen MKS), 

- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00 30 67 54  

(dále jen SSRZ) 

za 1. pololetí roku 2017 dle přílohy č. 1 

 

2. stanoviska odborů MMH k hodnocení činnosti příspěvkových organizací  

města za 1. pololetí roku 2017 dle přílohy č. 2 a 3                                                                           
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s c h v a l u j e 

 

1. vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města – SSmH, DSH,  

MK, MKS a SSRZ za 1. pololetí roku 2017 dle přílohy č. 4 ze mzdových 

prostředků PO 

2. vyplacení mimořádné odměny ředitelce MKS za organizaci Havířovských  

slavností 2017 a odborné konference Zelená města 2017 ve výši 10 000 Kč 

3. vyplacení mimořádné odměny řediteli SSRZ za zajištění sanace tribuny  

na letním koupališti Šárka ve výši 10 000 Kč 

Z: vedoucí OSV 

     vedoucí OŠK 

                                                                                                     T: říjen 2017 

 

 

3726/75RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku  

Nadace Bohuslava Martinů________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku příspěvkovou organizací 

Městským kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985: 

poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace Bohuslava Martinů,  

se sídlem Bořanovická 1779/14, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ: 45248061, 

název projektu:    Violoncellový recitál – v rámci cyklu  

komorních koncertů vážné hudby jaro 2018 

požadovaná výše dotace:        5.000,-- Kč 

spolufinancování:                    spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2017 

 

 

3727/75RM/2017 - Veřejná zakázka „VZ/03/EU/2017  Rekonstrukce objektu Nízkoprahového 

denního centra, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark“ – informace o výběru 

nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. uzavření smlouvy č. EU/1036/2017 na realizaci veřejné zakázky  

„VZ/03/EU/2017  Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, 

Hřbitovní 2, Havířov - Město“ příspěvkovou organizací Sociální služby 

města Havířova se společností  JAMI-stav, s.r.o., se sídlem  

Mitrovická 618/411E, Ostrava Nová Bělá, IČO: 27855627, dne 29.9.2017 

s cenou 2 619 834,00 Kč bez DPH (3 169 999,00  Kč včetně DPH) 

 

2. uveřejnění smlouvy č. EU/1036/2017 na realizaci veřejné zakázky  

„VZ/03/EU/2017  Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, 

Hřbitovní 2, Havířov - Město“  v registru smluv dne 5.10.2017 
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3728/75RM/2017 - Informativní zpráva o realizaci projektu „Systém sociálně-zdravotní péče  

o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

realizaci projektu „Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím 

inovativního komunitního modelu“ v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR příspěvkovou organizací 

Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  

736 01 Havířov – Podlesí, IČO: 603 37 583 

 

 

3729/75RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje části závodu  

– p. Daniel Wunsch_______________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje části závodu (§ 2175 občanského zákoníku)  

v Městské sportovní hale, z nájemce p. Daniela Wunsche, IČO: 88506576,  

se sídlem Daliborova 420/13, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, na nájemce 

společnost Hospůdka U Mě s.r.o., IČO: 05211875, se sídlem Budovatelů 

852/4a, Prostřední Suchá, 735 64  Havířov, 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy:  

účel nájmu:   hostinská činnost  

nájemné:   650 Kč/m
2
/rok bez DPH za prostory restaurace, WC,  

    kuchyň, sklad (128,4 m
2
) 

nájemné:   200 Kč/m
2
/rok bez DPH za prostory terasy (78,4 m

2
) 

teplo:    stanoveno z faktury dodavatele dle podílu podlahové  

    plochy 

elektrická energie:  dle skutečné spotřeby nájemce na základě odečtu 

vodné a stočné:   paušální částka ve výši 716 Kč bez DPH  

odvoz odpadu:   na základě faktury pronajímatele  

doba nájmu:   neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou, v případě  

    neplacení nájmu výpověď bez výpovědní lhůty  

    dle čl. VI., odst. 2, návrhu smlouvy 

 

 

3730/75RM/2017 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 

investic_________________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
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IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 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 1 mil. Kč na realizaci veřejné zakázky č. LED 15/2017 

 

 

3731/75RM/2017 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Handicap Sport Clubu Havířov, z.s., IČO: 01260596, o bezplatný 

pronájem Městské sportovní haly, na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, 

k pořádání 18. turnaje v integrované boccie dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu usnesení Rady města Havířova č. 3484/69RM/2017  

ze dne 26. 7. 2017 takto: 

- v části schvaluje se vypouští v bodě 1. údaj „14. a 15. 10. 2017“  

 

2. výpůjčku prostor Městské sportovní haly Handicap Sport Clubu  

Havířov, z.s., IČO: 01260596, ke konání 18. turnaje v integrované boccie  

ve dnech 20. - 22. 10. 2017, bez úhrady nákladů souvisejících s užíváním 

vypůjčených prostor 

 

          

3732/75RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu 

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní  

agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách 

spojených s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 10. 2017 a 15. 10. 2017 

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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3733/75RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k 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. 43 o velikosti 0+1  na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. ………………….  

2. Byt č. 18 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 494/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………. 

3. Byt č. 6 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10,  

Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 

4. Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Jurije Gagarina 1508/22, Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 

5. Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 

6. Byt č. 14 o velikosti 1+2  na ulici Lípová 728/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 

7. Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici Mánesova 971/26, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 

8. Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Stavbařská 279/8, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………………. 

9. Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Svatopluka Čecha 546/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 

10. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 778/20, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 

11. Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 474/25, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………. 

12. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1008/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 

13. Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 751/139, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 

14. Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1150/13, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………. 

15. Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Lípová 729/5, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………,  

3. …………………. 
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16. Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Čajkovského 833/1, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………. 

17. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 766/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………. 

18. Byt č. 36 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………. 

19. Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………. 

20. Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 471/7, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………. 

21. Byt č. 32 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………. 

22. Byt č. 6 o velikosti 1+5 na ulici Emy Destinnové 1166/16,  

Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 1. 11. 2017 

 

             

3734/75RM/2017 - ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“  

- rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení____________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o vyloučení společnosti Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, 

IČ: 28618891, z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace 

obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“, a to za nedoplnění a neobjasnění 

informací k prokázání technické kvalifikace, jak je uvedeno v příloze č. 4 

tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení 

zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 6 

tohoto materiálu 
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u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění 

přílohy č. 6  

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 6.11.2017 

 

 

3735/75RM/2017 - ZPŘ/149/MRA/17 – „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16“  

– zrušení zadávacího řízení_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

ZPŘ/149/MRA/17 -  „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16“ podle ust.  

§ 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ekonomicky nevýhodné nabídky 

jediného účastníka zadávacího řízení, jak je uvedeno v příloze č. 6 tohoto 

materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

o zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 6 tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

uveřejnit oznámení o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele 

 

Z: vedoucí     

ekonomického  

odboru MRA s.r.o. 

T: do 5 pracovních      

dnů od rozhodnutí  

o zrušení  

zadávacího řízení 
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3736/75RM/2017 - VZ/85/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83, část A+C,  

Havířov-Podlesí“ – rozhodnutí o výběru dodavatele____________________  
 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru dodavatele Ing. Jaroslav Habrnal, se sídlem Karla Hynka  

Máchy 1709, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 115 40 788, který předložil 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na služby VZ/85/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83, část A+C, Havířov-Podlesí“, 

jak vyplývá z přílohy č. 3 a 4 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

VZ/85/MRA/17, „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83, část A+C, Havířov-Podlesí“ 

s dodavatelem Ing. Jaroslav Habrnal, se sídlem Karla Hynka Máchy 1709, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 115 40 788, s nabídkovou cenou 

1.550.000,-Kč bez DPH (1.875.500,-Kč s DPH) a s termínem realizace díla 

do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy pro podání žádosti 

o vydání stanoviska stavebního úřadu a 120 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy pro předání projektové dokumentace a vydaného 

pravomocného stavebního povolení 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o. k uzavření smlouvy s výše 

uvedeným dodavatelem 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení o výběru 

ekonomicky nejvýhodnější nabídky uchazečům o výše uvedenou zakázku. 

 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 
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3737/75RM/2017 - VZ/86/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí“  

– rozhodnutí o výběru dodavatele___________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru dodavatele Ing. Jaroslav Habrnal, se sídlem Karla Hynka  

Máchy 1709, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 115 40 788, který předložil 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na služby VZ/86/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí“, jak vyplývá 

z přílohy č. 3 a 4 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

VZ/86/MRA/17, „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí“ 

s dodavatelem Ing. Jaroslav Habrnal, se sídlem Karla Hynka Máchy 1709, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 115 40 788, s nabídkovou cenou 

1.550.000,-Kč bez DPH (1.875.500,-Kč s DPH) a s termínem realizace díla 

do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy pro podání žádosti 

o vydání stanoviska stavebního úřadu a 120 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy pro předání projektové dokumentace a vydaného 

pravomocného stavebního povolení 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o. k uzavření smlouvy s výše 

uvedeným dodavatelem 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení o výběru 

ekonomicky nejvýhodnější nabídky uchazečům o výše uvedenou zakázku. 

 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 
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3738/75RM/2017 - VZ/87/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí“  

– rozhodnutí o výběru dodavatele___________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru dodavatele EUROprojekt build and technology s.r.o., se sídlem  

Hasičská 52/551, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 268 43 226, který předložil 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na služby VZ/87/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí“, jak 

vyplývá z přílohy č. 3 a 4 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

VZ/87/MRA/17, „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí“ 

s dodavatelem EUROprojekt build and technology s.r.o., se sídlem Hasičská 

52/551, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 268 43 226, s nabídkovou cenou 

1.190.000,-Kč bez DPH (1.439.900,-Kč s DPH) a s termínem realizace díla 

do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy pro podání žádosti 

o vydání stanoviska stavebního úřadu a 120 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy pro předání projektové dokumentace a vydaného 

pravomocného stavebního povolení 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o. k uzavření smlouvy s výše 

uvedeným dodavatelem 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení o výběru 

ekonomicky nejvýhodnější nabídky uchazečům o výše uvedenou zakázku. 

 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 
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3739/75RM/2017 - VZ/88/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Suchá“  

– rozhodnutí o výběru dodavatele___________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru dodavatele EUROprojekt build and technology s.r.o., se sídlem  

Hasičská 52/551, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 268 43 226, který předložil 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na služby VZ/88/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Suchá“, jak vyplývá 

z přílohy č. 3 a 4 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

VZ/88/MRA/17, „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Suchá“ 

s dodavatelem EUROprojekt build and technology s.r.o., se sídlem  

Hasičská 52/551, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 268 43 226, s nabídkovou 

cenou 1.390.000,-Kč bez DPH (1.681.900,-Kč s DPH) a s termínem realizace 

díla do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy pro podání 

žádosti o vydání stanoviska stavebního úřadu a 120 kalendářních dnů ode dne 

nabytí účinnosti smlouvy pro předání projektové dokumentace a vydaného 

pravomocného stavebního povolení 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o. k uzavření smlouvy s výše 

uvedeným dodavatelem 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení o výběru 

ekonomicky nejvýhodnější nabídky uchazečům o výše uvedenou zakázku. 

 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 
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3740/75RM/2017 - VZ/89/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/24, Havířov-Šumbark“  

– rozhodnutí o výběru dodavatele___________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru dodavatele MS-projekce s.r.o., se sídlem Erbenova 509/5,  

Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 258 72 494, který předložil ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

VZ/89/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/24, Havířov-Šumbark“,  

jak vyplývá z přílohy č. 3 a 4 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

VZ/89/MRA/17, „Zpracování projektové dokumentace na sanaci 

Zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/24, Havířov-Šumbark“ 

s dodavatelem MS-projekce s.r.o., se sídlem Erbenova 509/5, Vítkovice,  

703 00 Ostrava, IČ: 258 72 494, s nabídkovou cenou 1.300.000,-Kč bez DPH 

(1.573.000,-Kč s DPH) a s termínem realizace díla do 70 kalendářních dnů 

ode dne nabytí účinnosti smlouvy pro podání žádosti o vydání stanoviska 

stavebního úřadu a 120 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

pro předání projektové dokumentace a vydaného pravomocného stavebního 

povolení 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o. k uzavření smlouvy s výše 

uvedeným dodavatelem 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 

 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení o výběru 

ekonomicky nejvýhodnější nabídky uchazečům o výše uvedenou zakázku. 

 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 03.11.2017 
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3741/75RM/2017 - Rozhodčí řízení o zaplacení částky 1 500 000 Kč - návrh společnosti 

Městská realitní agentura, s.r.o._____________________________________                                                     
 

Rada města Havířova  

 

b e r e    n a   v ě d o m í   

 

1. přípis společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744, (dále jen  

„MRA, s.r.o.“) ve věci odmítnutí zaplacení částky 1 500 000 Kč a návrhu  

na zahájení rozhodčího řízení v této věci dle přílohy č. 1 

2. návrh rozhodčí smlouvy dle přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

1. projednání a rozhodnutí ve věci zaplacení částky 1 500 000 Kč v rámci  

rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky se sudištěm v Ostravě 

2. zastupování statutárního města Havířov v předmětném rozhodčím řízení  

externím zástupcem s praxí a zkušenostmi s rozhodčím řízením vybraným 

v souladu se Zásadami zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov 

 

u k l á d á  

 

1. informovat Radu města Havířova o výběru externího zástupce pověřeného  

zastupováním statutárního města Havířova v předmětném rozhodčím řízení  

2. předložit Radě města Havířova ke schválení smlouvu mezi statutárním  

městem Havířovem a MRA, s.r.o. o rozhodčím řízení ve věci zaplacení 

částky 1 5000 000 Kč, vč. jména rozhodce navrženého za statutární město  

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 12/2017 

 

     

3742/75RM/2017 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  

– manž. Jiří Klíma a Jana Klímová__________________________________        
 

Rada města Havířova 

 

t r v á  

 

na usnesení č. 3445/69RM/2017 ze dne 26.07.2017 v bodě  3, kterým bylo 

manž. Jiřímu Klímovi a Janě Klímové, t.b. …………………………………… 

schváleno mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu v lokalitě 

Havířov-Šumbark s tím, že jmenovaným manželům bude nabídnut byt  

max. v 1. patře  

 

     

  



 
USNESENÍ  

ze 75. schůze Rady města Havířova 
konané dne 25.10.2017 

22 

3743/75RM/2017 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  

- manž. Ludmila Kariková a Miroslav Karika_________________________        
 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení č. 3533/71RM/2017 ze dne  30.08.2017 vztahující se k bodu 2,  

kterým nebylo schváleno mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark  

manž. Ludmile Karikové, t.b. ………………………………………  

a Miroslavu Karikovi, t.b. ………………………………………   

 

s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu č. 39 o vel. 1+3  se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………………………  

manž. Ludmile Karikové,  t.b. …………………………………………  

a Miroslavu Karikovi, 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, č. 2 a č. 3     

 

     

3744/75RM/2017 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________       
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v přízemí nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město  

p. Lence Klímkové, 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          

 

2. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark p. Naděždě Žurkové,  

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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n e s c h v a l u j e 

 

3. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí p. Radomíře Bosákové,   

t.b. ……………………………………  

 

4. mimořádné přidělení třípokojového nebo čtyřpokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v  lokalitě Havířov- Šumbark   p. Nikole Šandorové,  

t.b. ……………………………………  

 

5. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období  

v  lokalitě Havířov-Město v 1. poschodí v domě s výtahem    

Mgr. Jarmile Kolomazníkové, t.b. ……………………………………………  

 

s c h v a l u j e  

 

přidělení bytu o vel. 1+2  nebo  0+2 v Domě s pečovatelkou službou v lokalitě 

Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí Mgr. Jarmile Kolomazníkové,  

t.b. ………………………………………………   

 

     

3745/75RM/2017 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Jiří Knybel a Marie Knyblová____ 
 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě  Havířov-Město  manž.  Jiřímu Knyblovi a Marii Knyblové,  

t.b. ………………………………………  

 

     

3746/75RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Eva Danečková___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+3  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě ………………………………………  

……………………… p. Evě Danečkové, 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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3747/75RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 1 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………………………  

p. Haně Durdilové, 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      

 

n e s c h v a l u j e 

  

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 37 o vel. 0+1 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ……………………………………………  

p. Adriáně Vítkové, t.b. ………………………………  

 

    

3748/75RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________      
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Tomáše Komló, trvale bytem ……………………, 

…………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu ……………………  

…………………………………………, jehož nájemkyní je jeho babička  

p. Irena Komlóová  

 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Luďka Tesaře, trvale bytem ………………………, 

……………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu …………………  

……………………………………………, jehož nájemkyní je jeho matka  

p. Anna Tesařová  

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení manž.  Daniela Sekery, trvale bytem …………………, 

………………… a Ivany Sekerové trvale bytem ………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu …………………………………………,  

…………………, jehož nájemkyní je p. Elena Čadová  
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3749/75RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Libuše Nitrová_______  

 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu ……………… se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě …………………………………… s p. Libuší Nitrovou, t.b. 

…………………………………   

 

s c h v a l u j e   
 
uzavření krátkodobé nájemní smlouvy k obecnímu bytu ……………………  
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v domě …………………………………………  
s p. Libuší Nitrovou, t.b. ………………………………… dle Zásad  
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova 

 

    

3750/75RM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5,  

k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/76, ostatní plocha o výměře  

192 m
2
 a části pozemku parc.č. 1714/5, orná půda, o výměře cca 200 m

2
,  

k.ú. Prostřední Suchá, manželům Janu Bajerovi a Soni Bajerové, 

……………………………, za účelem zahrady u rodinného domu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3751/75RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov – město______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej  části pozemku parc.č. 3562/1, nově dle geometrického plánu 

označenou jako parc.č. 3562/4, zahrada o výměře 33 m
2
, k.ú. Havířov - město, 

paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu Dametzovi, bytem ………………, 

……………………, za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 4 290 Kč + 1 700 Kč za zpracování znaleckého posudku,  

celkem 5 990 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň                                                                                                              
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3752/75RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město_________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej části pozemku parc.č. 119, nově dle geometrického plánu 

označenou jako parc.č.  119/2, ostatní plocha, o výměře 63 m
2
,  

k.ú. Havířov - město, manželům panu Ngoc Giap Pham  

a paní Tran Thi Lan Anh, bytem …………………………………,  

za účelem údržby objektu …………………………………………, za cenu 

smluvní ve výši 1 000,-Kč/m
2
, tj. celkem 63 000 Kč + 2 040 Kč za zpracování 

znaleckého posudku, celkem 65 040 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň      

 

Zdůvodnění ceny smluvní od ceny obvyklé 

- prodávaný pozemek slouží a bude sloužit veřejnosti, jelikož v blízkosti  

uvedeného pozemku se nachází zastávka MHD a občané prodávaný pozemek 

využívají k čekání na MHD 

 

  

3753/75RM/2017 - Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 324/OSRM/2016  

ze dne 18.05.2016_________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit změnu podmínek prodeje pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice  

za účelem vybudování parkovacích míst schválených usnesením ZMH  

č. 1111/25ZM/2014 ze dne 7.04.2014 uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě 

č. 324/OSRM/2016 ze  dne  18.05.2016 mezi statutárním městem Havířov  

a společností Gbagbos system a.s., Dlouhá třída 1161/97,  

736 01 Havířov-Podlesí, IČO:  27828026, kterým se mění článek VII,  

odst. 3. a 4. kupní smlouvy 

Původní znění: 

3. Kupující je povinen do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení  

začít stavbu realizovat.  

4. Kupující je povinen zahájit užívání parkovacích míst do 2 let ode dne zápisu  

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

Nové znění: 

3. Kupující je povinen do 4 let od vydání pravomocného stavebního povolení  

začít stavbu realizovat.  

4. Kupující je povinen zahájit užívání parkovacích míst do 4 let ode dne zápisu  

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  
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3754/75RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2105/337, k.ú. Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu pozemku parc.č. 2105/337, ostatní plocha o výměře 10 m
2
,  

k.ú. Šumbark, panu Thi Dung Bui, …………………………………,  

za účelem přístupu do prodejny …………………………… 

 

 

3755/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen 

pro stavbu „REKO MS Havířov – Životická 4d/1210“__________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 1823/4, 2650,  

k.ú. Prostřední Suchá (dále jen „pozemky“) o výměře cca 3 m2, na dobu  

od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m2 + DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce stávající 

nízkotlaké plynovodní přípojky v rámci stavby „REKO MS Havířov  

– Životická 4d/1210 “ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.01.2018 

 

 

3756/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS přípojky Havířov - Veveří“____________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku části pozemku v majetku města a to parc.č. 1793/9, k.ú. Prostřední  

Suchá (dále jen „pozemek“) o výměře cca 12 m2, na dobu od zahájení stavby 

do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu  

24 měsíců a 
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- budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m2 + DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce stávající 

nízkotlaké plynovodní přípojky v rámci stavby „REKO MS přípojky  

Havířov - Veveří“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.01.2018 

 

 

3757/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS přípojky Havířov –Budovatelů 50/1275, 58/986“__  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 2648/2, 2649,  

k.ú. Prostřední Suchá (dále jen „pozemky“) o výměře cca 77 m2, na dobu  

od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m2 + DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce stávající 

nízkotlaké plynovodní přípojky v rámci stavby„ REKO MS přípojky Havířov 

– Budovatelů 50/1275, 58/986 “ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

                                                                                          

Z: vedoucí OSRM 

T: 31.01.2018 
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3758/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO přípojka Havířov – Hornosušská 984 a 1188“________  

          

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 2645/1, 2645/89, 2648/2,  

k.ú. Prostřední Suchá (dále jen „pozemky“) o výměře cca 74 m2, na dobu  

od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce stávající 

nízkotlaké plynovodní přípojky v rámci stavby „REKO přípojka Havířov  

– Hornosušská 984 a 1188“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.01.2018 

 

 

3759/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov – Šumbark, 1. část“___________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 148, 826/5, 131/2, 164/4,  

164/3, k.ú. Šumbark  (dále jen „pozemky“), na dobu od zahájení stavby  

do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu  

24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS Havířov  

– Šumbark, 1. část“ 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.01.2018 

 

 

3760/75RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 4. část“_______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku části pozemku v majetku města a to parc.č. 202/81, k.ú. Bludovice   

(dále jen „pozemek“)na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců a 

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,- Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„ Reko MS Havířov,  

I. etapa 4. část “ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.01.2018 

 

 

3761/75RM/2017 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města 

a to parc.č. 4602, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění, 

provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení 2 x AYKY 4x70   v chráničce DVR110,  

IV-12-8011515/VB4, Havířov 4595/7, Martínek, NNv +NNk za jednorázovou 

úhradu 45.560,- Kč + DPH, o výměře 227,80 m
2
 dle GP č. 2133-38/2017  

ze dne 03.04.2017, 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 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.01.2018 

 

 

3762/75RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1793/9, 1793/11, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře  

2,50 m
2
) dle GP č. 3064-64/2017 ze dne 29.08.2017 ve prospěch  pozemku 

parc.č. 1774/5, k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova č.p. 1049, 

jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastníkem Ing. Leona Šidová, 

bytem …………………………………, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4741,  

k.ú. Havířov - město za účelem umístění plynovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 2 m
2
) dle GP 

č. 2155-81/2017 ze dne 29.08.2017 ve prospěch pozemku parc.č. 4738,  

k.ú. Havířov - město, jehož součástí je budova č.p. 1426, jimž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastníkem Zdenka Vlnová, bytem ……………  

……………………………, na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2733,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,- Kč + DPH,(o výměře 15 m
2 

- graficky označeno v GP písmenem 

„A“), za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.625,- Kč + DPH,(o výměře 13 m
2
 – graficky označeno v GP 

písmenem „B“) dle GP č. 1306-63/2017 ze dne 29.09.2017 ve prospěch 

pozemku parc.č. 2002/8, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 440, 

jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastníkem Sylva Polakovičová, 

bytem …………………………………, na dobu neurčitou 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 4166/1, 4090/1(dříve 4090), k.ú. Havířov - město za účelem umístění 

sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, (o výměře 26 m
2
) 

dle GP č. 2159-36/2017  ze dne 31.08.2017 ve prospěch  pozemků  4090/3 

(dříve 4090), k.ú. Havířov – město a parc.č. 4090/4(dříve 4090), k.ú. Havířov 

- město, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastníkem  

Martin Balon, bytem ……………………………………, na dobu neurčitou 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení pozemkových služebností  

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.01.2018 

 

 

3763/75RM/2017 - Záměr pronájmu části stavby v areálu Dukla_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části stavby SO 701 Rozvody slaboproudu – kabelové 

chráničky na pozemcích parc. č. 2759/5, 2759/12, 2759/7 a 2759/9 v k. ú. Dolní 

Suchá, v délce 265 m spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  

IČO: 04084063, k umístění optického kabelu  

 

 

3764/75RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – části střechy o výměře 0,25 m
2
 na budově  

zdravotního střediska na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí,  

spol. PODA a.s., IČO: 25816179, k umístění antény a kabelového vedení 

k poskytování internetu nájemci spolku Naše místo z.s., za podmínek: 

- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- nájemné 1 200,- Kč ročně bez DPH 

 

2. pronájem části nemovité věci – části střechy, a to stožáru STA na budově  

obytného domu na ul. Mládí 25, Havířov-Šumbark, spol. PODA a.s.,  

IČO: 25816179, k umístění antény a kabelového vedení k poskytování 

internetu společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., za podmínek:  

- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- nájemné 1 200,- Kč ročně bez DPH 

 

3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

39,17 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 2a, Havířov-Šumbark,  

p. Yvoně Nedorostové, IČO: 01613481, jako prodejnu zdravotnických 

potřeb, za podmínek: 

- nájemné 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

4. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 34,45 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Na Nábřeží 137, Havířov-Město, p. Zdeňku Pastrňákovi, 

jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 120,90 m
2
 v suterénu Domu s pečovatelskou službou  

na ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí, spol. Auklik s.r.o., IČO: 28621298, 

jako dílnu pro digitální potisk textilií, vzorkovou prodejnu a kancelář,  

za podmínek: 

- nájemné 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

3765/75RM/2017 - Pronájem části nemovité věci v budově Radnice_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – kanceláře č. 215 o výměře 12,53 m
2
  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, p. Tomaszi Cieleckému, IČO:  88081346, k provozování 

kanceláře e-shopu, bez výdejního místa, za podmínek: 

 

- nájemné 1500,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy  

          Z: vedoucí OSRM 

          T: 31.12.2017 

 

  

3766/75RM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

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, příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí 

Přímá 8/1333, příspěvková organizace, a to zabudovaných prvků (staveb) 

v účetní ceně 212 137,20 Kč a zpevněné plochy na školní zahradě v účetní ceně 

76 012,20 Kč 
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3767/75RM/2017 - Využití majetku - věci nalezené_____________________________________    

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

nabytí nalezených movitých věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej použitelných věcí dle přílohy č. 1, nabytých jako věci nalezené, 

prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí 

 

  

3768/75RM/2017 - „VZ/198/OSRM/16 – „Rekonstrukce střechy SD RENETA“  

(číslo stavby 17031) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 615/OSRM/2017________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 615/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 85.836,02 Kč  

bez DPH (103.861,58 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 615/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -89.432,55 Kč bez DPH  

(-108.213,39 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 2 

3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

4. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo  

č. 615/OSRM/2017, a to prodloužení o 24 kalendářních dnů 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017 na provedení  

stavby „Rekonstrukce střechy SD RENETA v rozsahu bodu 1 až 4 tohoto 

usnesení se společností VDS, spol. s.r.o., Kotková 271/6,  

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 45194980 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017 ze dne 22. 8. 2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017  

ze dne 22. 8. 2017 

Z: vedoucí OSRM  

T: 11/2017 
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3769/75RM/2017 - VZ/197/OSRM/16 – „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“  

(číslo stavby 17030) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 614/OSRM/2017________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 614/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 233.866,63 Kč 

bez DPH (282.978,62 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 614/OSRM/2017  

související s bodem 1 tohoto usnesení  

 

3. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo  

č. 614/OSRM/2017, a to prodloužení o 23 kalendářních dnů 

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 614/OSRM/2017 na provedení  

stavby „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“ v rozsahu bodu 1 až 3 

tohoto usnesení se společností VDS, spol. s.r.o., Kotková 271/6,  

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 45194980 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 614/OSRM/2017 ze dne 15. 8. 2017 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 614/OSRM/2017  

ze dne 15. 8. 2017 

Z: vedoucí OSRM 

T: 11/2017 

 

 

3770/75RM/2017 - „Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100 ve VÚH“  

– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 798/OSRM/2016___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 481/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné dodávky za cenu 52.346,55 Kč bez DPH 

(63.339,33 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 481/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD práce za cenu -53.174,43 Kč bez DPH (-64.341,06 Kč 

včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 481/OSRM/2017  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
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4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 481/OSRM/2017 na provedení  

akce „Rekonstrukce trafostanice TS KA 9103 v KDLJ a TS KA 9100  

ve VÚH“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností ELTODO 

a.s., IČO: 45274517 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 481/OSRM/2017 ze dne 12.06.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 481/OSRM/2017  

ze dne 12.06.2017 

Z: vedoucí OSRM 

T: 11/2017  

 

 

3771/75RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 17.10.2017 dle přílohy 

 

 

3772/75RM/2017 - Předložení žádosti o podporu v rámci výzvy č. 12 ITI ostravské aglomerace  

– Telematika pro IAD ve vazbě na výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního 

programu Doprava_______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení projektového námětu a následné předložení žádosti o podporu 

v rámci výzvy č. 12 opatření 3.1.3 ITI ostravské aglomerace – Telematika  

pro IAD ve vazbě na výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního programu 

Doprava  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky města Havířova pro hospodářský rozvoj podpisem 

projektového záměru a následné předložení žádosti o podporu a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

  

http://web.opd.cz/vyzva-40/
http://web.opd.cz/vyzva-40/
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u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat projektový námět a následné předložení žádosti  

o poskytnutí podpory v souladu se závaznými dokumenty Operačního 

programu Doprava pro období 2014 – 2020 a výzvou pro předkládání žádostí 

 

Z: vedoucí OSRM 

T: 31.10.2017 

 

 

3773/75RM/2017 - Schválení pravidel fotosoutěže „Historie měst v objektivu – město očima 

obyvatel“ v rámci realizace projektu „Slezské pohraničí – společná historie 

měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pravidla fotosoutěže „Historie měst v objektivu – město očima obyvatel“ 

pořádané v rámci realizace projektu „Slezské pohraničí – společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“, dle přílohy  

 

 

3774/75RM/2017 - VZ/432/OSRM/17 Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla  

na MŠ Přímé (číslo stavby 17039) a MŠ Mládí (číslo stavby 17040)  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/432/OSRM/17 - „Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla  

na MŠ Přímé a MŠ Mládí“ takto:    

 

- část 1. „Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímá,  

Havířov“ (číslo stavby 17039) od společnosti MORYS s.r.o.,  

Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864 771,  

s nabídkovou cenou 706 485,55 Kč bez DPH (854 847,52 Kč vč. DPH) 

 

- část 2. „Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Mládí,  

Havířov“ (číslo stavby 17040) od společnosti MORYS s.r.o.,  

Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864771,  

s nabídkovou cenou 791 844,48 Kč bez DPH (958 131,82 Kč vč. DPH) 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/432/OSRM/17 – „Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla  

na MŠ Přímé a MŠ Mládí“ takto: 

 

- část 1. „Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímá,  

Havířov“ 2. místo: ,,Společnost Nucené větrání s rekuperací odpadního 

tepla na MŠ Přímé a MŠ Mládí“ (sestávající ze společností  
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SYSTHERM s.r.o., se sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň,  

IČO: 64830454 a Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  

Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 61974706) 

s nabídkovou cenou 919 000,-Kč bez DPH (1 111 990,- Kč vč. DPH) 

 

- část 2. „Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Mládí,  

Havířov“ 2. místo: ,,Společnost Nucené větrání s rekuperací odpadního 

tepla na MŠ Přímé a MŠ Mládí“ (sestávající ze společností  

SYSTHERM s.r.o., se sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň,  

IČO:  64830454 a Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  

Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 61974706)  

s  nabídkovou cenou 1 022 000,-Kč bez DPH (1 236 620,-Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek a smluv na obě části veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/432/OSRM/17 - „Nucené větrání s rekuperací 

odpadního tepla na MŠ Přímé a MŠ Mládí“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek a smlouvy  

na obě části veřejné zakázky malého rozsahu  VZ/432/OSRM/17 - „Nucené 

větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Přímé a MŠ Mládí“ 

 

Z: vedoucí OSRM 

T: do 10. 11. 2017 

 

 

3775/75RM/2017 - Smlouva o spolupráci při rekonstrukci nádražní budovy a přednádražního 

prostoru v Havířově______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

Smlouvu o spolupráci při rekonstrukci nádražní budovy a přednádražního 

prostoru v Havířově mezi statutárním městem Havířov a Správou železniční  

a dopravní cesty dle přílohy tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Smlouvu o spolupráci při rekonstrukci nádražní budovy  

a přednádražního prostoru v Havířově             

Z: vedoucí OSRM 

T: 12/2017  
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3776/75RM/2017 - Informativní zpráva k podnájmu části nemovité věci v budově  

Vysoké školy sociálně správní, z. ú. Havířov-Město____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

sdělení Vysoké školy sociálně správní, z. ú., ul. V. Nezvala 801/1,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 25840886, o odstoupení od smlouvy  

o podnájmu od 1. 9. 2017 s Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou 

s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s. r. o., Mojmírovců 42,  

709 00 Ostrava, IČO: 27731073, která se týkala podnájmu tří učeben 

v prostorách budovy vysoké školy  

 

 

3777/75RM/2017 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací, zástupkyni  

statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká, MŠ Resslova od 1. 11. 2017  

a odměna ředitelce MŠ Balzacova___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelům příspěvkových organizací Městské kulturní středisko Havířov, 

Městská knihovna Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol, 

zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy  

Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace a zástupkyni statutárního 

orgánu Mateřské školy Havířov – Město Resslova 2/497, jejichž zřizovatelem 

je statutární město Havířov, a to od 1. 11. 2017 dle přílohy č. 1, 2 a  3 

 

s c h v a l u j e 

 

vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy Havířov – Podlesí  

Balzacova 2/1190, paní Bc. Miroslavě Turecké dle důvodové zprávy 

                      

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat  

1. platový výměr ředitelům příspěvkových organizací Městské kulturní  

středisko Havířov, Městská knihovna Havířov a Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, ředitelům příspěvkových organizací 

zapsaných v rejstříku škol, zástupkyni statutárního orgánu Základní školy  

a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  

a zástupkyni statutárního orgánu Mateřské školy Havířov – Město  

Resslova 2/497, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov  

 

2. přípis odměny pro ředitelku Mateřské školy Havířov – Podlesí  

Balzacova 2/1190 

                                                                                           Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                T: říjen 2017 

 



 
USNESENÍ  

ze 75. schůze Rady města Havířova 
konané dne 25.10.2017 

40 

3778/75RM/2017 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10  

– Ostatní dotace a dary____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost pana Jaromíra Cyže o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova na rok 2017, dle důvodové zprávy 

 

n e s c h v a l u j e  

 

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017, 

výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, panu Jaromíru Cyžovi na exkurzi 

studentů Akademie III. věku Vysoké školy sociálně správní Havířov  

 

  

3779/75RM/2017 - Žádost o prominutí penalizace______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

žádost společnosti ELROZ DEVELOPMENT a.s., Hlavní 778, 739 34 Šenov, 

IČO: 27870448, o prominutí penalizace ve výši 20 000 Kč, za nedodržení 

termínu realizace, uplatněné dle smlouvy o dílo č. 507/OŠK/2017 na „Výměnu 

elektroinstalace, včetně osvětlovacích těles v SVČ ASTERIX  

– M. Kudeříkové 14/1143, Havířov – Město“ uzavřené na základě vyhlášené 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/102/OŠK/17 – „Výměna elektroinstalace“ 

ve znění přílohy č. 1 

 

r o z h o d l a  

 

o prominutí pohledávky ve výši 20 000 Kč za nedodržení termínu realizace, 

uplatněné formou penalizační faktury č. 20170390 u společnosti ELROZ 

DEVELOPMENT a.s., Hlavní 778, 739 34 Šenov, IČO: 27870448 dle smlouvy 

o dílo č. 507/OŠK/2017 na „Výměnu elektroinstalace, včetně osvětlovacích 

těles v SVČ ASTERIX – M. Kudeříkové 14/1143, Havířov – Město“ uzavřené 

na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu VZ/102/OŠK/17  

– „Výměna elektroinstalace“  

 

u k l á d á 

 

odeslat oznámení o prominutí penalizace společnosti ELROZ 

DEVELOPMENT a.s. 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: 31. 10. 2017 
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3780/75RM/2017 - Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací_________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 26. 10. 2017 Zásady řízení a hospodaření příspěvkových 

organizací ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

        

3781/75RM/2017 - Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce části 

nemovité věci____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 1240/4, 

příspěvková organizace, IČO: 70958289 uzavření dodatku ke smlouvě  

o výpůjčce části nemovité věci se 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. 11. 2017, za podmínek: 

 

- snížení celkové výměry části nemovité věci ve výpůjčce z původní výměry  

603,78 m
2
 na užívanou výměru

 
580,28 m

2
, a to z důvodu snížení výměry 

prádelny o celkové výměře 54,30 m
2
,
 
na užívání výměry 30,80 m

2
,
 

- ostatní náležitosti smlouvy o výpůjčce zůstávají beze změny. 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

změnu účelu užívání části místnosti prádelny o celkové výměře 54,30 m
2
,  

na užívání výměry 23,50 m
2
, výše uvedené mateřské škole jako keramické 

dílny 

 

 

3782/75RM/2017 - Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových organizací 

od 1. 11. 2017____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelům příspěvkových organizací Domov seniorů Havířov, příspěvková 

organizace, Sociální služby města Havířova, SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb, a to od 1. 11. 2017 dle přílohy č. 1 
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u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací Domov 

seniorů Havířov, příspěvková organizace, Sociální služby města Havířova, 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

  

                                                                                            Z: vedoucí OSV 

                                                                                                T: listopad 2017 

 

 

3783/75RM/2017 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 

v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2017 do 30.04.2018______  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 

v majetku statutárního města  Havířova od 01.11.2017 do 30.04.2018  

dle přílohy č. 1 a č. 2 

 

      

3784/75RM/2017 - Poskytnutí a navýšení účelové dotace v rámci dotačního „Programu  

na podporu a poskytování sociálních služeb pro rok 2017“______________ 

 

Rada města Havířova   

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

navýšení účelových dotací určených k financování sociálních služeb na základě 

usnesení č. 5/509 Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 14. 9. 2017 

příspěvkovým organizacím zřízených statutárním městem Havířov:   

- Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/2, Havířov – Podlesí,  

IČ 60 33 75 83  

- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, J. Seiferta 1530/14,  

Havířov – Město, IČ 75 13 92 43  

- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, IČ 00 84 74 70  

 

 

3785/75RM/2017 - Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb_________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 

organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb  
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j m e n u j e 

 

Mgr. Stanislavu Goreckou ředitelkou příspěvkové organizace SANTÉ  

– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb ode dne  

1. listopadu 2017 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem jmenovacího dekretu 

ředitelky příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb  

          Z: vedoucí OSV 

          T: listopad 2017 

 

 

3786/75RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací MŠ Puškinova__________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení Multifunkčního zařízení HP Officejet 7100, inventární číslo DHM 

022/20 , v pořizovací ceně 40 369,00 Kč včetně DPH příspěvkovou organizací 

města Mateřskou školou Havířov – Město Puškinova 7a/908, okres Karviná 

(IČO 61988707)  

 

 

3787/75RM/2017 - Přemístění kontejneru na textil společnosti ADRA, o.p.s.________________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení č. 3639/72RM/2017 ze dne 13.9.2017 ve znění Rada města Havířova 

schválila přemístění kontejneru na textil společnosti ADRA, o.p.s. na nově 

vybrané stanoviště a následně uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o umístění  

a provozování kontejnerů na použitý textil č. 387/OKS/2016 ze dne 5.5.2016 

mezi statutárním městem Havířov a společností ADRA, o.p.s., IČ 613 88 122, 

se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5 

 

s c h v a l u j e  

 

1. přemístění kontejneru na textil společnosti ADRA, o.p.s. ze stanoviště č. 2  

v Havířově -Podlesí, ul. E. Krásnohorské (u č. 31), souřadnice 49.7709167N, 

18.4488056E na stanoviště č. 2 v Havířově - Podlesí, ul. Kollárova  

(u č. 5 – parkoviště), souřadnice 49.7722258N, 18.4490522E 
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2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů  

na použitý textil č. 387/OKS/2016 ze dne 5.5.2016 v rozsahu bodu 1 tohoto 

usnesení se společností ADRA, o.p.s., IČ 613 88 122, se sídlem  

Markova 600/6, 158 00 Praha 5  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 1 Smlouvy  

o umístění a provozování kontejnerů na použitý textil č. 387/OKS/2016 ze dne 

5.5.2016 se společností ADRA, o.p.s.  

                     Z: vedoucí OKS 

                                           T: 11/2017 

 

 

3788/75RM/2017 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním  

označením O 7 proZuzanu Vernerovou______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost paní Zuzany Vernerové, bytem ……………………………………  

o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení 

vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Mládí pro vozidlo 

se speciálním označením O 7. 

 

s c h v a l u j e  

 

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 28.6.2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování  

na parkovišti místní komunikace ul. Mládí v Havířově pro vozidlo  

se speciálním označením O 7. 

 

  

3789/75RM/2017 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1.11.2017  

do 31.3.2018_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e          

 

1. Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2017 do 31.3.2018  

ve znění dle přílohy č. 1 
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2. Složení operačního štábu zimní údržby 

    předseda:  náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

    členové: vedoucí odboru komunálních služeb 

   vedoucí odboru životního prostředí 

   ředitel dodavatelské firmy  

   vedoucí zimní údržby dodavatelské firmy 

   ředitel Městské policie Havířov 

 

               

3790/75RM/2017 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019  

- vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno_______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výsledek nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno komodit 

elektrická energie a zemního plynu pro rok 2018-2019, viz důvodová zpráva. 

Elektrická energie 

- v hladině nízkého napětí    969,- Kč/MWh 

- v hladině vysokého napětí  1000,- Kč/MWh 

Zemní plyn 

- v hladině maloodběru      475,- Kč/MWh 

 

 

3791/75RM/2017 - Ukončení Dohody o úhradě nákladů_________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

ke dni 25.10.2017 ukončení platnosti Dohody o úhradě nákladů na opravu 

místní komunikace p. č. 2618/1 k. ú. Prostřední Suchá vedené v evidenci smluv 

pod číslem 919/MH/01, která byla uzavřena dne 1.8.2001 s těžební organizací 

OKD, a.s.  se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava -Moravská Ostrava, 

IČ: 00002593, jejíž nástupnickou organizací je OKD, a.s. se sídlem  

Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly, IČ: 26863154.     

 

 

3792/75RM/2017 - Městská hromadná doprava Havířov – analýza přepravní nabídky  

(technicko-ekonomická analýza)____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

1. výjimku z Čl. III odst. 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14. 9. 2016 
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2. zadat zakázku malého rozsahu „Městská hromadná doprava Havířov  

– analýza přepravní nabídky (technicko-ekonomická analýza)“ za cenu  

270 tis. Kč bez DPH přímým zadáním společnosti UDI MORAVA s.r.o.,  

IČO 25893076   

 

u k l á d á 

 

zajistit uzavření smlouvy na zpracování technicko-ekonomické analýzy 

v rozsahu navržených podmínek dle přílohy, s dodavatelem  

UDI MORAVA s.r.o.  

Z: vedoucí OKS 

T: 11/2017 

 

 

3793/75RM/2017 - Zřízení automatického parkovacího systému na parkovišti u hlavní pošty_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. provedení instalace automatického parkovacího systému na parkovišti  

u hlavní pošty v Havířově, viz důvodová zpráva  

2. uzavření smlouvy o poskytnutí a instalaci automatického parkovacího  

systému „LoRa“ se společností MASTER IT Technologies, a.s., zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

4036, se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

ve smyslu důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 30.11.2017 

 

 

3794/75RM/2017 - Stížnost na hluk z místní komunikace na ul. Požárnická – manželé Koneční        

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

informace o řešení hluku na ul. Požárnická předložené v důvodové zprávě 

 

s c h v a l u j e 

 

text odpovědi manželům Konečným dle přílohy č. 2 
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p o v ě ř u j e  

 

primátorku města podpisem odpovědi manželům Konečným 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 11/2017 

 

 

3795/75RM/2017 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  

„Rekonstrukce betonárny Šenov“___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Rekonstrukce 

betonárny Šenov“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 

 

                

3796/75RM/2017 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 

oddělením kontroly MMH ve třetím čtvrtletí roku 2017, dle přílohy č. 1 

 

 

3797/75RM/2017 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.11.2017______________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

ke dni 31.10.2017 

1. oddělení kontroly Magistrátu města Havířova  

2. odbor správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova s tím,  

že od 1.11.2017: 

a) oddělení správy majetku zařazuje do ekonomického odboru, 

b) oddělení investic zařazuje do odboru územního rozvoje, 

c) oddělení strategického rozvoje zařazuje do odboru kancelář primátora 

 

z ř i z u j e 

 

v rámci odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova oddělení 

územního plánování s účinností od 1.11.2017 
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s c h v a l u j e 

 

Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 1.11.2017  

dle přílohy 

 

s t a n o v í 

 

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 1.11.2017 na  321 zaměstnanců, tj. snížení o 2 zaměstnance 

z důvodu zvýšení efektivity práce Magistrátu města Havířova 

 

  

3798/75RM/2017 - VZ/375/KP/17 – „Dodávka požárního dopravního automobilu“  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/375/KP/17 - „Dodávka požárního dopravního automobilu“ od společnosti 

Hagemann, a.s., Hradní  27/37, Ostrava, PSČ: 710 00, IČ: 26826925  

s  nabídkovou cenou 1.193.302,00 Kč bez DPH  

(1.443.895,00 Kč vč. DPH) 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/375/KP/17  

- „Dodávka požárního dopravního automobilu“ takto:   

 

2. místo:  Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. Auto Heller Ostrava,  

Cihelní 3160/49b, Ostrava, PSČ: 702 00, IČ: 47124652  

s  nabídkovou cenou 1.208.000,00 Kč bez DPH 

 (1.461.680,00 Kč vč. DPH) 

3. místo:  Progres Servis Sibřina, spol. s.r.o., Masojedy 59, PSČ 28201, 

IČ: 00549142 s  nabídkovou cenou 1.223.034,00 Kč bez DPH 

(1.479.871,00 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy s vybraným 

uchazečem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/375/KP/17 

- „Dodávka požárního dopravního automobilu“  
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u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům 

 

          Z: vedoucí OKP 

          T: 31.10.2017 

2. předložit smlouvu k podpisu   

 

             Z: vedoucí OKP 

                     T: 30.11.2017 

 

 

3799/75RM/2017 - Změny ve složení komisí Rady města Havířova________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v a  

 

pana Pavla Oravčíka z funkce člena energetické komise RMH  

ke dni 31.10.2017  

pana Miroslava Polaka z funkce člena komise protidrogové a prevence 

kriminality RMH ke dni 31.10.2017 

 

j m e n u j e  

 

pana Marka Světničku, DiS. – do funkce člena energetické komise RMH  

od 1.11.2017 

pana Marka Szypku – do funkce člena komise protidrogové a prevence 

kriminality RMH od 1.11.2017 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města        náměstek primátorky   

         pro ekonomiku a správu majetku 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/96 341/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 20.11.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 15.11.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.11.2017  

 

3800/76RM/2017 - Zvolení ověřovatele 76. schůze RMH, konané dne 15.11.2017 

 

3801/76RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 75. schůze RMH, konané dne 25.10.2017  

 

3802/76RM/2017 - Schválení pořadu 76. schůze RMH, konané dne 15.11.2017 

 

3803/76RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 76. RMH 

 

3804/76RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3805/76RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3806/76RM/2017 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16“ – Opakované řízení 

 

3807/76RM/2017 - Zrušení usnesení rady města  

 

3808/76RM/2017 - ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“  

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky  

 

3809/76RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů  

 

3810/76RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům 

 

3811/76RM/2017 - Přidělení 2 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy  

v České republice, z.s.     
 

3812/76RM/2017 - Petice - žádost občana o ponechání správce domu na ul. Karvinská 1512/3,  

Havířov-Město 
 

3813/76RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark 

 

3814/76RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice 

 

3815/76RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice      

 

3816/76RM/2017 - Prodej části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047, k.ú. Šumbark 

 

3817/76RM/2017 - Přijetí daru stavby chodníku na pozemku parc. č. 348/14, k.ú. Bludovice 

 

3818/76RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 89/3, k.ú. Šumbark 

                    

3819/76RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy se spol. RENGL, s.r.o. na pronájem  

části pozemků  

 

3820/76RM/2017 - Smluvní vztah pro účely realizace stavby MS kraje - Rekonstrukce  

a modernizace silnice II/479, II. etapa, SO 103       
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3821/76RM/2017 - Uzavření dohod o neprovádění zásahů do silnice III/47210 a III/4746,  

v majetku MS kraje 
 

3822/76RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností  

 

3823/76RM/2017 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s. 

 

3824/76RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3825/76RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  

 

3826/76RM/2017 - Pronájem části stavby v areálu Dukla 

 

3827/76RM/2017 - Zdravotní středisko na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – zrušení  

usnesení, záměr pronájmu 

 

3828/76RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu – p. Jiří Říman 

 

3829/76RM/2017 - Petice – žádost občanů o převzetí přečerpávací stanice a výtlačného  

řadu splaškových vod do vlastnictví města 

 

3830/76RM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím    

 

3831/76RM/2017 - Svěření oprávnění ekonomickému odboru MMH 

 

3832/76RM/2017 - Odpis pořizovacích nákladů vybraných projektů z účetnictví města 

 

3833/76RM/2017 - Účast statutárního města Havířova na mezinárodním veletrhu  

GLOBalnie 2018 Katowice   

 

3834/76RM/2017 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov  

Životice 

 

3835/76RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

3836/76RM/2017 - VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

3837/76RM/2017 - ZPŘ/374/OSRM/17 – „Vytvoření strategických dokumentů pro město  

Havířov – Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového 

hospodářství“ – změna členů a náhradníků komise 

 

3838/76RM/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

 

3839/76RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Havířov  

 

3840/76RM/2017 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity  
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3841/76RM/2017 - VZ/433/OŠK/17 – „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ – rozhodnutí  

o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 

 

3842/76RM/2017 - Kronika statutárního města Havířova  

 

3843/76RM/2017 - Požadavky ředitelů PO na navýšení příspěvku na provoz  

 

3844/76RM/2017 - Předběžný souhlas s pořízením movitého majetku 

 

3845/76RM/2017 - Sportuj v Havířově – systém pro podporu sportovního života ve městě 

 

3846/76RM/2017 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní  

dotace a dary 

 

3847/76RM/2017 - „Oprava laviček 2018“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu 

 

3848/76RM/2017 - Návrh „Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 2/2017,  

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace  

nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla  

za sjednanou cenu“        

 

3849/76RM/2017 - Požadavky ředitelů PO na navýšení příspěvku na provoz  

 

3850/76RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 119. - 126.  

 

3851/76RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Balzacova 

 

3852/76RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o podporu ZŠ Moravská 

 

3853/76RM/2017 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic a pořízením investičního majetku – ZŠ M. Pujmanové 

 

3854/76RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ F. Hrubína 

 

3855/76RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s - odprodej nemovitého majetku  

 

3856/76RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - Nadační fond TEPLO  

NA DLANI 

 

3857/76RM/2017 - Vizualizace 2. ledové plochy 

 

3858/76RM/2017 - „Výběr pojišťovacího makléře“ – zahájení výběrového řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu 

 

3859/76RM/2017 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

komunálních odpadů  

 

3860/76RM/2017 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.11.2017 – oprava chyby  

http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/ops/OZV/Platne%20OZV/2007/6-2007.doc
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3861/76RM/2017 - Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 27.11.2017 

 

3862/76RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu ČR na rok 2018 příspěvkovou organizací Městská knihovna 

Havířov   
 

3863/76RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na SÚPM 

 

3864/76RM/2017 - Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině 

 

3865/76RM/2017 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu 

 

3866/76RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku  

 

3867/76RM/2017 – Schválení mimořádné odměny pro Ing. Milana Černého 
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U S N E S E N Í 

ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.11.2017 

 

3800/76RM/2017 - Zvolení ověřovatele 76. schůze RMH, konané dne 15.11.2017____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 76. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 15.11.2017 

 

       pana Ing. Jiřího MARTINKA 

 

 

3801/76RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 75. schůze RMH, konané dne 25.10.2017______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 75. schůze Rady města Havířova, která se konala 

25.10.2017. 

 

 

3802/76RM/2017 - Schválení pořadu 76. schůze RMH, konané dne 15.11.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.11.2017  

dle přílohy. 

 

 

3803/76RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 76. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3720/74RM/2017 Příprava celoměstské akce Havířov v květech 2018 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 
1917/41RM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Výstavba 

železniční zastávky Havířov – Střed“   
2742/57RM/2017 Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 

2017  
3302/66RM/2017 Zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě 

v rámci stavby „Park za KD Radost“ 
3381/67RM/2017 ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace MSH Havířov  

– II. etapa, 2. část“– rozhodnutí o výběru a o uzavření 
smlouvy 

3588/71RM/2017 Výběrové řízení na ředitelku SANTÉ – Centru 
ambulantních a pobytových sociálních služeb 

3621/72RM/2017 Předložení žádosti o podporu v 
rámci  výzvy č. 70 z Operačního programu Životního 
prostředí 

3622/72RM/2017 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ekologické 
výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“ 

3623/72RM/2017 Předložení žádosti o dotaci na projekt „VI. polsko-česká 
odborná setkání“ 

3624/72RM/2017 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Přeshraniční 
Catering kultury“ 

3640/72RM/2017 ZPŘ/321/ORG/17 - „Dodávka 3 kusů osobních vozidel 
CNG“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy 

3666/74RM/2017 ZPŘ/147/MRA/17 – „Sanace obytného domu 17. 
listopadu 2-6“ – rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

3668/74RM/2017 ZPŘ/150/MRA/17 - „Sanace obytného domu Na 
Nábřeží 129-133“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

3673/74RM/2017 Rozšíření výpůjčky části pozemků parc.č. 2738/1, 
2739/1, 2741/1, 2742/1, k.ú. Havířov- město 

3675/74RM/2017 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. 

3694/74RM/2017 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části 
OJ 10 – Ostatní dotace a dary 

3725/75RM/2017 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn 
ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 
2017  

3733/75RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
3734/75RM/2017 ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace obytného domu 17. 

Listopadu 8 – 14“  
- rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení 

3735/75RM/2017 ZPŘ/149/MRA/17 – „Sanace obytného domu Mánesova 
12 – 16“ – zrušení zadávacího řízení 

3736/75RM/2017 VZ/85/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace 
na sanaci Zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 
1134/83, část A+C, Havířov-Podlesí“ – rozhodnutí o 
výběru dodavatele  

3737/75RM/2017 VZ/86/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace 
na sanaci Zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, 
Havířov-Podlesí“ – rozhodnutí o výběru dodavatele  

3738/75RM/2017 VZ/87/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace 
na sanaci Zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 
1595/2b, Havířov-Podlesí“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele  

3739/75RM/2017 VZ/88/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace 
na sanaci Zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, 
Havířov-Suchá“ – rozhodnutí o výběru dodavatele 
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3740/75RM/2017 VZ/89/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace 
na sanaci Zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 
280/24, Havířov-Šumbark“ – rozhodnutí o výběru 
dodavatele  

3768/75RM/2017 „VZ/198/OSRM/16 – „Rekonstrukce střechy SD 
RENETA“ (číslo stavby 17031) – uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017 

3769/75RM/2017 VZ/197/OSRM/16 – „Rekonstrukce střechy KD Petra 
Bezruče“ (číslo stavby 17030) – uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 614/OSRM/2017 

3770/75RM/2017 „Rekonstrukce trafostanic TS KA 9103 v KDLJ a TS 
KA 9100 ve VÚH“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 798/OSRM/2016 

3772/75RM/2017 Předložení žádosti o podporu v rámci výzvy č. 12 ITI 
ostravské aglomerace – Telematika pro IAD ve vazbě 
na výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního programu 
Doprava  

3774/75RM/2017 VZ/432/OSRM/17 Nucené větrání s rekuperací 
odpadního tepla na MŠ Přímé (číslo stavby 17039)  
a MŠ Mládí (číslo stavby 17040) – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějších nabídek 

3775/75RM/2017 Smlouva o spolupráci při rekonstrukci nádražní budovy 
a přednádražního prostoru v Havířově 

3777/75RM/2017 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací, 
zástupkyni statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká,  
MŠ Resslova od 1. 11. 2017 a odměna ředitelce  
MŠ Balzacova 

3779/75RM/2017 Žádost o prominutí penalizace 
3782/75RM/2017 Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových 

organizací od 1. 11. 2017 
3785/75RM/2017 Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ  

– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 
3794/75RM/2017 Stížnost na hluk z místní komunikace na ul. Požárnická 

– manželé Koneční        
3798/75RM/2017 VZ/375/KP/17 – „Dodávka požárního dopravního 

automobilu“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky 

 

 

3804/76RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k 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. 62 o velikosti 0+1  na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

  pořadí žadatelů: 1. ……………………   

  2. Byt č. 43 o velikosti 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

  pořadí žadatelů: 1. …………………… 

  3. Byt č. 8 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,  

  pořadí žadatelů: 1. …………………… 

  4. Byt č. 85 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3 , Havířov - Šumbark, 

  pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………… 

http://web.opd.cz/vyzva-40/
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  5. Byt č. 113 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark, 

  pořadí žadatelů: 1. …………………… 

  6. Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici Dlouhá třída 1030/69, Havířov - Město,  

  pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  

  3. …………………… 

  7. Byt č. 14 o velikosti 1+2  na ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………… 

  8. Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici J.A.Komenského 286/15, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………… 

  9. Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Bieblova 611/7, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

10. Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Balzacova 1187/8, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

11. Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12,  

Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

3. …………………… 

12. Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1152/10, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

13. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1171/3, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

14. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. …………………… 

15. Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………… 

16. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 477/39, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………… 

17. Byt č. 36 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

18. Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 382/14, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

3. …………………… 

19. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 422/8, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………… 

20. Byt č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 477/39, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …………………… 

21. Byt č. 10 o velikosti 1+5 na ulici Emy Destinnové 1165/14,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

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: vedoucí  

ekonomického  

odboru MRA, s.r.o. 

T: 1. 12. 2017 
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3805/76RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní  

agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách 

spojených s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 11. 2017 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

3806/76RM/2017 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16“ – Opakované řízení_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Opětovné zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  

na stavební práce „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 – opakované 

řízení“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:   303.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   3/2018 

Termín dokončení:    do 4 měsíců od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH 
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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 zák.  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) dodavatele i jeho poddodavatelů. 

 

Profesní způsobilost: 

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona  

u dodavatele i jeho poddodavatelů. Profesní způsobilost splňuje dodavatel 

nebo poddodavatel (pro danou část veřejné zakázky, na které se bude 

podílet), 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 

- 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 nebo osvědčení o registraci 

usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru 

„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. 

 

Ekonomická kvalifikace: 

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. 

 

  



 
USNESENÍ  

ze 76. schůze Rady města Havířova 
konané dne 15.11.2017 

12 

Technická kvalifikace: 

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona. 

Požadavky technické kvalifikace 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: 

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. 

 

p o v ě ř u j e 

 

komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek, s tím, že posouzením nabídek 

je pověřen administrátor zadávacího řízení.  

 

 

3807/76RM/2017 - Zrušení usnesení rady města_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  
 

usnesení Rady města Havířova ze dne 26.07.2017 č. 3440/69RM/2017 ve věci 

zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Oprava střechy obytných domů Nákupní 10, Moravská 1 – 5 a Dlouhá třída 

23-33“.   
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3808/76RM/2017 - ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“  

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky_______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/148/MRA/17 -  

„Sanace obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“ společnosti MH - STAVBY,  

s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 27776506, s nabídkovou  

cenou 12 899 089,91 Kč bez DPH (14.833.953,40 vč. DPH). 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace  

obytného domu 17. Listopadu 8 – 14“ takto: 

2. místo: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ: 25562151,  

s nabídkovou cenou 13 798 740,74 Kč bez DPH  

(15.868.551,85 Kč vč. DPH) 

3. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36,  

IČ: 26807947, s nabídkovou cenou 18 232 746,71 Kč  

bez DPH (20.967.658,72 vč. DPH). 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 8 tohoto materiálu 

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o dílo související s veřejnou zakázkou ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace obytného 

domu 17. Listopadu 8 – 14“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 8 

 

Z: vedoucí ekonomického  

odboru MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek účasti  

vybraného dodavatele 

předložením všech dokladů 

dle § 122 odst. 3 zákona 
 

2. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí ekonomického  

odboru MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí  

lhůty k podání námitek 

proti rozhodnutí o výběru 
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3809/76RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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 ……………………………………………………… 

p. Monice Mirošové, 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      

 

n e s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 11 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ……………………………………………… 

p. Jiřímu Šostekovi, t.b. ……………………………………… 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši 

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Šumbark p. Jiřímu Šostekovi, t.b. ……………………………………,  

………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- 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, č. 2 a č. 3 s tím, že stanovena jistota 

bude uhrazena splátkami ve výši 500,- Kč/měsíc      

 

     

3810/76RM/2017 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 23 o vel. 1+4  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v domě ……………………………… 

………………………s p. Ladislavem Danišem, 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, č. 2 a č. 3         
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2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 21 o vel. 1+3  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v domě ……………………………………… 

s p. Lucií Holubovou, t.b. …………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- 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         

 

     

3811/76RM/2017 - Přidělení 2 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy  

v České republice, z.s._____________________________________________     
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení 2 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu: 

  

- č. 14 o vel. 1+3 v domě na ul.  Obránců  míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku, 

- č. 5 o vel. 1+2 v domě na ul. Marie Pujmanové 1112/4 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 , 

č.2 a č.3  s výjimkou povinnosti úhrady jistot 

- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní  

agentura, s.r.o. 

 

     

3812/76RM/2017 - Petice - žádost občana o ponechání správce domu na ul. Karvinská 1512/3,  

Havířov-Město___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

petici paní Marty Bouzkové ze dne 19.10.2017 v níž žádá, aby město ponechalo 

původního správce domu na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město, s jehož 

prací správce byla velice spokojená  

 

s c h v a l u j e 

 

text odpovědi na petici dle přílohy č. 2 materiálu 
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p o v ě ř u j e 

  

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem odpovědi  

na petici 

Z: vedoucí EO 

T: 16.11.2017 

 

 

3813/76RM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark  o výměře 47 m
2
, 

odměřený geometrickým plánem č. zak. 1840-100/2017, nově označený jako 

parc.č. 626/6, kat. území Šumbark, manželům Jiřímu Bartkovi  

a Marcele Bartkové, bytem ………………………………………,  

za účelem vybudování příjezdu a odstavné plochy k budoucímu objektu za cenu 

v místě a čase obvyklou 380,- Kč/m
2
, tj. 17.860,- Kč + 2.540,- Kč  

za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti  

přiznat daň 

 

    

3814/76RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice_________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej  pozemku parc.č. 606/6, ostatní plocha o výměře 165 m
2
,  

k.ú. Bludovice, manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým, bytem 

………………………………………, za účelem zahrady, za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 50 980 Kč (tj. 308,97 Kč/m
2
) + výše DPH platné 

ke dni povinnosti přiznat daň                                                                                                              

 

 

3815/76RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice________________________      

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice o výměře 95 m
2
 
 

manželům MUDr. Jiřímu Frkalovi a MUDr. Heleně Frkalové, oba bytem  

……………………………………… za účelem příjezdu a přístupu 

k nemovitostem v jejich vlastnictví za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

39 630,00 Kč (tj. cca 417,16 Kč/m
2
) + 1.700,- Kč za zpracování znaleckého 

posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 
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3816/76RM/2017 - Prodej části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047, k.ú. Šumbark________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  prodej části pozemku parc.č. 2045/6 o výměře 3 m
2 

a pozemku  

parc.č. 2047 o výměře 6 m
2
, kat. území Šumbark, odměřené geometrickým 

plánem č.zak. 1842-111/2017 a sloučených do pozemku parc.č. 2045/5,  

k.ú. Šumbark, na kterém se nachází stavby čp. 452 spoluvlastníkům stavby 

pivnice čp. 452, v Havířově-Šumbarku, ul. Konzumní manželům  

Ing. Robertu Berkovi a ing. Veronice Berkové, bytem ………………………… 

a panu Davidu Milfaitovi, bytem ………………………………………, pod již 

postavenou budovou za cenu v místě a čase obvyklou 490,- Kč/m
2
,  

tj. 4 410,- Kč + 1.700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH 

platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

  

3817/76RM/2017 - Přijetí daru stavby chodníku na pozemku parc. č. 348/14, k.ú. Bludovice__ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit přijetí daru stavby chodníku v pořizovací ceně 5 430,-  Kč na pozemku 

parc. č. 348/14, k.ú. Bludovice, do majetku města od spol. OPTOMED  

Havířov s.r.o., IČO: 02248565 

 

  

3818/76RM/2017 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 89/3, k.ú. Šumbark__________________ 

                    

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e     

 

záměr pronájmu pozemku parc.č. 89/3, kat. území Šumbark o výměře 677 m
2
,  

panu Ladislavu Kotlárovi, bytem ………………………………………,  

který by využíval jako sběrnu druhotných surovin  

 

 

3819/76RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy se spol. RENGL, s.r.o. na pronájem  

části pozemků____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpověď nájemní smlouvy č. 1125/MJP/04, uzavřené dne 27. 10. 2004, včetně 

Dodatků č. 1 – 7 na pronájem části pozemků v majetku města, na kterých je 
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umístěno 30 kusů plakátovacích ploch, se společností RENGL, s.r.o., se sídlem: 

Liberec 14, Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ 460 14, IČO: 254 20 160 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem výpovědi   

 

Z: vedoucí EO 

T: 31.12.2017 

 

   

3820/76RM/2017 - Smluvní vztah pro účely realizace stavby MS kraje - Rekonstrukce  

a modernizace silnice II/479, II. etapa, SO 103_________________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby MS kraje - Rekonstrukce a modernizace silnice 

II/479, II. etapa, SO 103 výpůjčku pozemku dočasně  dotčeného  stavbou,   

a to části pozemku v majetku města, parc. č. 2461/1, k.ú. Šumbark v rozsahu  

63 m
2
, dotčeného pouze po dobu realizace, stavebníkovi, jímž je 

Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 0095711  

doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do doby vydání kolaudačního 

souhlasu k předmětné stavbě  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

                                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                                             T: ke stavebnímu  

řízení 

 

      

3821/76RM/2017 - Uzavření dohod o neprovádění zásahů do silnice III/47210 a III/4746,  

v majetku MS kraje_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení úpravy  

povrchu silnice III/47210 , (ul. Orlovská), po dobu 5 let od realizace stavby  

„Souvislá oprava povrchu silnice III/47210 Orlová-Havířov,  

km 1,500-4,300“ v celkové délce 2264,59 m, přičemž délka úpravy 

v průjezdném úseku města Havířova je 1941 m, se stavebníkem a vlastníkem 

Moravskoslezským krajem s právem hospodaření Správy silnic 

Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, 

IČO: 000 95 711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, 

Karviná – Fryštát,   
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2. uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení úpravy  

povrchu silnice III/4746 , (ul. Dělnická), po dobu 5 let od realizace staveb 

„Oprava silnice III/4746 Havířov, ul. Dělnická“ v celkové  délce 2736 m, 

v průjezdném úseku města Havířova,   

a zároveň úprava části silnice spolu s mostem v rámci stavby „Most 4746-1 

přes trať ČD v Havířově“ v délce 348 m, přičemž celková délka úpravy   

na území města Havířova  je 3084 m, se stavebníkem a vlastníkem 

Moravskoslezským krajem s právem hospodaření Správy silnic 

Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, 

 IČO: 000 95 711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, 

Karviná – Fryštát,   

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

k bodu 1 a 2 

                                                                                                              Z: vedoucí EO 

                                                                                                              T: 31. 1. 2018 

 

 

3822/76RM/2017 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1996/1, 1996/3, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění  vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 6 m
2
) 

dle GP č. 3073-25/2017 ze dne 26.07.2017 ve prospěch  pozemku parc. 

č. 2006/2, k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova č.p. 1524, jimž  

ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Aleš Studnička, bytem 

………………………………………, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. 

č. 2592/1, k.ú. Bludovice za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou úhradu 

ve výši 3.000,- Kč + DPH, (o výměře 15 m
2
) dle GP č. 4213-28/2017 ze dne 

15.05.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 2594/28, k.ú. Bludovice, jehož 

součástí je budova č.p. 269, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

jsou vlastníky Ing. Tomáš Hüner  a Mgr. Kateřina Hünerová, bytem  

………………………………………, na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1323/1, 1916, 1917/1, 1995/1, k.ú. Šumbark za účelem umístění 

plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 15.000,- Kč + DPH,  

(o výměře 75 m
2
) dle GP č. 1819-11/2017 ze dne 12.04.2017 ve prospěch  

pozemku parc.č. 1965, k.ú. Šumbark, jehož součástí je budova č.p. 182, jimž 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Přemysl Charvát, bytem 

………………………………………, na dobu neurčitou 
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4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění  elektropřípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.875,- Kč + DPH, (o výměře 15 m
2
) dle GP  

č. 1284-34b/2017 ze dne 09.08.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 2351/10, 

k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 383, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou vlastníky Milan Vojnar a Ing. Věra Vojnarová, 

oba bytem ………………………………………, na dobu neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění  elektropřípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.875,- Kč + DPH, (o výměře 15 m
2
) dle GP  

č. 1284-34b/2017 ze dne 09.08.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 2351/3,  

k.ú. Dolní Suchá, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky 

Zdeněk Fiala a Zdenka Fialová, oba bytem …………………………………,  

na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení pozemkových služebností  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2018 

 

 

3823/76RM/2017 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s.________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 202/87,  

k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování  

a opravování podzemního komunikačního vedení a zařízení vedení veřejné 

komunikační sítě v rámci stavby„ 11010-052912 CG5M_KRVN_KIYTE_OK“ 

za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 5,39 m
2
 dle GP 

 č. 4257-632/2017 ze dne 07.08.2017, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné 

společnosti - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  

se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2018 
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3824/76RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku 

města a to parc.č. 4945/1, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, 

umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční 

soustavy podzemního kabelového vedení AYKY 4x16   v chráničce 

DVR110, IP-12-8019607/VB3, Havířov, Mezidolí, Mgr. J. Maly, příp. NNk 

za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 25,40 m
2
 dle GP  

č. 2166-134/2017 ze dne 13.09.2017, 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 2x AYKY 4x70 v chráničce DVR110,  

IV-12-8012544/VB6, Havířov 1058/38, Kleslo, NNk za jednorázovou úhradu 

15.600,- Kč + DPH, o výměře 78 m
2
 dle GP č. 4226 - 15/2017 ze dne 

27.04.2017, na dobu neurčitou  

 

3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města a to parc.č. 1066/1 ( podíl 9/10), k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, 

umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční 

soustavy podzemního kabelového vedení 2x AYKY 4x70 v chráničce 

DVR110, IV-12-8012544/VB5, Havířov 1058/38, Kleslo, NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 18 m
2
 dle GP č. 4226 

- 15/2017 ze dne 27.04.2017, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné  

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2018 

 

  

3825/76RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 19 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Čajkovského 833, Havířov-Město, nájemci  

p. Zoltánu Durbákovi, dohodou k 31. 12. 2017 
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 19 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Čajkovského 833, Havířov-Město,  

p. Rudolfu Střondalovi, jako sklad pro vlastní potřebu 

 

3. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o celkové výměře 84,84 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního 

střediska na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí, nájemkyni  

MUDr. Dagmar Czechowiczové, IČO: 66182654, k dalšímu provozování 

ordinace praktického lékaře 

 

4. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o celkové výměře 129,84 m
2
 v  přízemí budovy zdravotního 

střediska na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí, nájemci spol. Lékárna 

Fortuna s.r.o., IČO: 26818167, k dalšímu provozování lékárny 

 

5. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o celkové výměře 62,44 m
2
 ve 4. poschodí budovy zdravotního 

střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemci spol. HolisticMed s.r.o., 

IČO: 03435733, k dalšímu provozování ordinace praktického lékaře 

 

6. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 61 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Mládí 10,  

Havířov-Šumbark, p. Adamu Sovovi, IČO: 73930105, jako prodejnu 

chovatelských potřeb a levného textilu 

 

7. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o celkové výměře 69,97 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního 

střediska na ul. Budovatelů 991, Havířov-Prostřední Suchá. Prostory budou 

přednostně pronajaty ke zdravotnickým účelům. 

 

  

3826/76RM/2017 - Pronájem části stavby v areálu Dukla________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části stavby SO 701 Rozvody slaboproudu – kabelové chráničky  

na pozemcích parc. č. 2759/5, 2759/12, 2759/7 a 2759/9 v k. ú. Dolní Suchá, 

v délce 265 m spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, 

k umístění optického kabelu, za podmínek:  

- nájemné ve výši 25,- Kč/m/rok bez DPH, ročně 6.625,- Kč + příslušná  

sazba DPH 

- platba nájmu bude hrazena jednou ročně, vždy k 31. 5. kalendářního roku 

- nájem od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s tím,  

že prvních 24 měsíců od podpisu smlouvy nejsou pronajímatel ani nájemce 

oprávněni k podání výpovědi. 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31.12.2017 

 

  

3827/76RM/2017 - Zdravotní středisko na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – zrušení  

usnesení, záměr pronájmu_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 26. 7. 2017 č. 3471/69RM/2017 ve věci 

schválení pronájmu částí nemovitých věcí - prostorů sloužících k podnikání  

ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, na dobu 

určitou 5 let od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022, těmto nájemcům: 

1. spol. MEDIPEDIA s.r.o., IČO: 02428636, o výměře 85,77m
2
   

2. spol. AD Gyn, spol. s r.o., IČO: 01406434, o výměře 127,26 m
2
 

3. spol. MUDr. Szeligová Eliška s.r.o., IČO: 01934406, o výměře 68,91 m
2
 

4. spol. SOMADENT s.r.o., IČO: 28603796, o výměře 106,22 m
2
 

5. spol. MUDr. M. Langrová, s.r.o., IČO: 29451469, o výměře 60,51 m
2
 

6. MUDr. Marie Sivá, IČO: 48805998, o výměře 68,91 m
2 

7. MUDr. Ivana Hološová, IČO: 72054654, o výměře 56,51m
2 

8. spol. MUDr. Simona Janáčková s.r.o., IČO: 29461669, o výměře 64,62 m
2
  

9. PaedDr. Šárka Fabiánová, IČO: 67681930, o výměře 35,4 m
2 

10. spol. Lékárna U Permonu s.r.o., IČO: 27856721, o výměře 178,93 m
2
 

11. Mária Vrublová, IČO: 70324859, 

      Bohdana Sikorová, IČO: 75080729, o výměře 133,25 m
2 

 

k dalšímu provozování zdravotnického zařízení, za shodných podmínek  

se stávající nájemní smlouvou 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem částí nemovitých věcí - prostorů sloužících k podnikání  

ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,  

na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022, těmto nájemcům: 

1. spol. AD Gyn, spol. s r.o., IČO: 01406434, o výměře 127,26 m
2
 

2. spol. SOMADENT s.r.o., IČO: 28603796, o výměře 106,22 m
2
 

3. spol. MUDr. Simona Janáčková s.r.o., IČO: 29461669, o výměře 64,62 m
2
  

4. PaedDr. Šárka Fabiánová, IČO: 67681930, o výměře 35,4 m
2 

5. Mária Vrublová, IČO: 70324859, 

    Bohdana Sikorová, IČO: 75080729, o výměře 133,25 m
2 

 

k dalšímu provozování zdravotnického zařízení, za shodných podmínek  

se stávající nájemní smlouvou 
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2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 68,91 m
2 

v 1. a 3. poschodí zdravotního střediska  

Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, nájemci spol. MUDr. Szeligová Eliška 

s.r.o., IČO: 01934406, a to části místnosti rentgenu o výměře 8,5 m
2  

ve 3. poschodí, dohodou k 30. 11. 2017 

 

3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o celkové výměře 60,41 m
2 

v 1. poschodí zdravotního střediska 

Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí. Prostory budou přednostně pronajaty  

ke zdravotnickým účelům. 

 

4. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o celkové výměře 17 m
2 

ve 3. poschodí zdravotního střediska 

Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí. Prostory budou přednostně pronajaty  

ke zdravotnickým účelům. 

 

  

3828/76RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu – p. Jan Říman 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 57,75 m
2
 

v suterénu obytného domu ul. K. V. Raise 14, Havířov-Město, z nájemce  

p. Jana Římana, IČO: 73112186, na p. Zdeňka Velčického, IČO: 03598284 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu  

p. Zdeňku Velčickému, IČO: 03598284: 

- výměra prostor: 57,75 m
2
   

- účel: prodejna potravin 

- nájemné za prostory 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 12. 2017 

 

  

3829/76RM/2017 - Petice – žádost občanů o převzetí přečerpávací stanice a výtlačného  

řadu splaškových vod do vlastnictví města____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

petici občanů Havířova-Prostřední Suché ze dne 18. 10. 2017 v níž žádají,  

aby město převzalo do svého vlastnictví čerpací stanici a výtlačný řad 

splaškových vod, umístěné na parcele č. 1808/32, k.ú. Prostřední Suchá, formou 

bezúplatného daru 
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s c h v a l u j e 

 

text odpovědi na petici dle přílohy č. 2 materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem odpovědi  

na petici        

          Z: vedoucí EO 

          T: 16.11.2017 

 

   

3830/76RM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím_____________    

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit předání majetku k hospodaření dle ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a to: 

1. stavby multifunkčního hřiště s polyuretanovým povrchem včetně provedení  

grafických úprav (inv. číslo 000000071418) v celkové účetní ceně  

167.222,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 

Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace,  

736 01 Havířov-Bludovice, Frýdecká 452/37, IČO: 48805289 

2. stavby multifunkčního chodníku s polyuretanovým povrchem včetně  

provedení grafických úprav (inv. číslo 000000071419) v celkové účetní ceně 

520.907,18 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město 

Resslova 2/497, 736 01 Havířov - Město, Resslova 497/2, IČO: 61988693 

 

 

3831/76RM/2017 - Svěření oprávnění ekonomickému odboru MMH______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

ke dni 15. 11. 2017 usnesení Rady města Havířova č. 2064/43RM/2016 ze dne 

15. 6. 2016, usnesení č. 2590/54RM/2016 ze dne 7. 12. 2016 a usnesení  

č. 3549/71RM/2017 ze dne 30. 8. 2017, týkající se svěření oprávnění odboru 

správy a rozvoje majetku 

 

s v ě ř u j e  

 

v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ekonomickému odboru  MMH s účinnosti od 16. 11. 2017: 

 
  1. rozhodování o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst vč. podepisování 

smluv o nájmu  
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  2. 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  

  3. 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 

  4. rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města  
za účelem umístění předzahrádky, včetně rozhodování o uzavírání 
dodatků k těmto smlouvám o prodloužení doby výpůjčky, max. však  
o 12 měsíců, vč. podepisování smluv o výpůjčce 

  5. 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   

  6. 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 

  7. 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 

  8. 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 rozhodnutí  

  9. 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 

10. 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 znění pozdějších předpisů, 
vč. podepisování prohlášení vlastníka 

11. 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,  
vč. podepisování rozhodnutí za těchto podmínek: 
- žadatel o krátkodobý nájem bytu pobírá dávku pomoci    
  v hmotné nouzi - doplatek na bydlení  
- k žádosti o uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý nájem  
bytu nebo o uzavření dodatku k této nájemní smlouvě na krátkodobý 
nájem bytu vydala Městská realitní agentura, s.r.o. kladné stanovisko 

- 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 
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12. rozhodování o uzavírání dohod se společností GasNet, s.r.o.,  
IČO: 27295567 o realizaci plynovodních přípojek a odběrných plynových 
zařízení na nemovitých věcech v majetku města, které byly předány  
k hospodaření příspěvkovým organizacím zřízeným městem Havířov,  
za podmínek stanovených řediteli příspěvkových organizací a řídícímí 
odbory MMH, a které budou realizované na náklady společnosti  
GasNet, s.r.o., vč. podepisování dohod 

 

u k l á d á 

 

předložit primátorce města pověření pro vedoucí ekonomického odboru MMH 

- k podpisu smluv dle bodů 1 až 7 usnesení,  

- k podpisu rozhodnutí dle bodu 8, 9 a 11 usnesení   

- k podepisování prohlášení vlastníka dle bodu 10 usnesení  

- k podpisu dohod dle bodu 12 usnesení 

 

                                                                                           Z: vedoucí OPS                                                                                                                                                                        

                                                                                         T: 16. 11. 2017 

 

 

3832/76RM/2017 - Odpis pořizovacích nákladů vybraných projektů z účetnictví města______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

odpis pořizovacích nákladů vybraných projektů z účetnictví města dle přílohy 

 

Z: vedoucí OÚR 

          T: 12/2017 

 

 

3833/76RM/2017 - Účast statutárního města Havířova na mezinárodním veletrhu  

GLOBalnie 2018 Katowice_________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

účast statutárního města Havířova na mezinárodním veletrhu GLOBalnie 

Katowice v roce 2018 ve spolupráci s Mikroregionem Žermanické a Těrlické 

přehrady 

 

 

3834/76RM/2017 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov  

Životice_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

 s c h v a l u j e  
 

poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz. Příloha č.1) dle návrhu 

Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov 
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Životice (viz Příloha č.2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov 

Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek 

sboru dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou 

města Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                           

 

u k l á d á  

 

vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů  

dle přílohy č. 1 a č.2 

           Z: vedoucí OKP  

                          T: 30.11.2017 

 

 

3835/76RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 07.11.2017 dle přílohy 

 

  

3836/76RM/2017 - VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ takto: 

 

Dílčí část 1 – Public relations (PR) – společnosti Everesta, s.r.o.,  

Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,  IČ: 250 14 650  

s  nabídkovou cenou 484 000,00 Kč bez DPH  

(585 640,00 Kč vč. DPH) 

 

Dílčí část 3 – Ekonomika – společnosti AQE advisors, a.s.,  

třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno,  IČ: 269 54 770  

s  nabídkovou cenou 896 000,00 Kč bez DPH  

(1 084 160,00 Kč vč. DPH) 

 

Dílčí část 4 – Information Technology (IT) – společnosti Everesta, s.r.o.,  

Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,  IČ: 250 14 650  

s  nabídkovou cenou 150 000,00 Kč bez DPH  

(181 500,00 Kč vč. DPH) 
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o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 

– „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ takto:   

 

Dílčí část 1 – Public relations (PR) – 2. místo – AQE advisors, a.s.,  

třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno,  IČ: 269 54 770  

s  nabídkovou cenou 495 040,00 Kč bez DPH  

(598 998,40 Kč vč. DPH) 

 

Dílčí část 3 – Ekonomika – 2. místo – Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223,  

470 01 Česká Lípa, IČ: 250 14 650 s  nabídkovou  

cenou 210 000,00 Kč bez DPH (254 100,00 Kč vč. DPH) 

 

Dílčí část 4 – Information Technology (IT) – 2. místo – ISKRA LTD, s.r.o.,  

Pražákova 217/5, 709 00 Ostrava,  IČ: 268 60 341 s nabídkovou 

cenou 297 500,00 Kč bez DPH (359 975,00 Kč vč. DPH) 

 

s c h v a l u j e 

 

doporučení hodnotící komise prověřit správnost postupu zadávacího řízení 

v souvislosti s Dílčí částí 2 – Legislativa u poskytovatele dotace  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ v dílčích částech Dílčí část 1 – Public relations (PR),  

Dílčí část 3 – Ekonomika, Dílčí část 4 – Information Technology (IT) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek a smluv na 

realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 – Zvyšování 

kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání v dílčích částech  

Dílčí část 1 – Public relations (PR), Dílčí část 3 – Ekonomika,  

Dílčí část 4 – Information Technology (IT) 

Z: vedoucí KP 

          T: 31.12.2017 

 

  

3837/76RM/2017 - ZPŘ/374/OSRM/17 – „Vytvoření strategických dokumentů pro město  

Havířov – Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového 

hospodářství“ – změna členů a náhradníků komise_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 3557/71RM/2017 ze dne 30.08.2017 v části „s c h v a l u j e“ 

v bodě 14. složení komise v zadávacím řízení ZPŘ/374/OSRM/17 - Vytvoření 

strategických dokumentů pro město Havířov – Plán udržitelné městské mobility 

a Koncepce odpadového hospodářství“ tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
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3838/76RM/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace ve výši 7.500,00 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 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města Mgr. Janu Feberovou podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

          Z: vedoucí KP  

T: 30. 11. 2017 

 

 

3839/76RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  

(IČO: 61988723) 

 

peněžitý dar ve výši 30 017 Kč od Klubu přátel školy, Havířov - Podlesí, z.s., 

Františka Hrubína 1537/5, Havířov-Podlesí 73601, IČO: 04817486  

na vybavení relaxační místnosti 

 

peněžitý dar ve výši 30 000 Kč od Nadačního fondu Veolia,  

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27068102  

na projekt Učíme se o přírodě v přírodě 
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2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace (IČO: 48805289) 

 

věcný dar ve výši 5 930 Kč od SPOLKU BLUDOVICKÉ ŠKOLY, z.s.,  

Frýdecká 452/37, Bludovice, 736 01 Havířov, IČO: 75140861 – dřevěná 

hračka Kid Kraft (domeček pro panenky), taneční podložky USB PC 

 

 

3840/76RM/2017 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity___________  

 

Rada města Havířova 

 

schvaluje  

 

zvýšení kapacity Mateřské školy Havířov-Město Radniční 7/616  

(IČO: 61988715) z počtu 104 žáků na 182 žáků a zvýšení kapacity školní 

jídelny z počtu 0 strávníků na 100 strávníků, v termínu od 1. 1. 2018 

 

ukládá  

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol 

a školských zařízení   

          Z: vedoucí OŠK 

          T: listopad 2017 

 

  

3841/76RM/2017 - VZ/433/OŠK/17 – „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ – rozhodnutí  

o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/433/OŠK/17 - 

„Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ (číslo stavby 17009) společnost 

PROFIZA s.r.o., Podzámčí 847, 763 31 Brumov – Bylnice – Brumov,  

IČO: 29244935 pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 

podmínkách z důvodů popsaných v příloze č. 1 

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/433/OŠK/17 - „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ (číslo stavby 

17009) od společnosti BAROSTAV s.r.o., Padlých hrdinů 171/26, 736 01 

Havířov – Životice, IČO: 25370472 s  nabídkovou cenou 1 716 518,00 Kč  

bez DPH (2 076 987,00 Kč vč. DPH) 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/433/OŠK/17 

- „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ (číslo stavby 17009) takto:   
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2. místo: SG STAVBY, s.r.o., Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2 – Nusle,  

provozovna: 739 53 Dolní Tošanovice 22,  IČO: 02166283,  

               s  nabídkovou cenou 2 517 722,00 Kč bez DPH  

(3 046 444,00 Kč vč. DPH) 

3. místo: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno – Řečkovice,  

IČO: 25562151 s  nabídkovou cenou 2 779 354,00 Kč bez DPH 

(3 363 019,00 Kč vč. DPH) 

4. místo: VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice,  

IČO: 45194980 s  nabídkovou cenou 2 978 533,00 Kč bez DPH 

(3 604 025,00 Kč vč. DPH) 

5. místo: PESTAV CZ s.r.o., Černá cesta 990/1, 735 35 Horní Suchá,  

IČO: 27768201 s  nabídkovou cenou 3 416 476,15 Kč bez DPH 

(4 133 936,14 Kč vč. DPH) 

6. místo: VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá,  

IČO: 25888595 s  nabídkovou cenou 3 507 016,57 Kč bez DPH 

(4 243 490,05 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o vyloučení  

a o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu VZ/433/OŠK/17 - „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ 

(číslo stavby 17009) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky  

a smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/433/OŠK/17  

- „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“ (číslo stavby 17009) 

  

Z: vedoucí OŠK 

          T: 15.12.2017 

 

    

3842/76RM/2017 - Kronika statutárního města Havířova_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

text Kroniky statutárního města Havířova za rok 2016 dle přílohy č. 1 

 

 

3843/76RM/2017 - Požadavky ředitelů PO na navýšení příspěvku na provoz_______________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 

požadavky ředitelů příspěvkových organizací města Městská knihovna Havířov, 

Městské kulturní středisko Havířov a Správa sportovních rekreačních zařízení, 
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na navýšení příspěvku na provoz určeného na platy zaměstnanců dle přílohy  

č. 1 - 3  

 

u k l á d á   

 

ekonomickému odboru zapracovat požadavky ředitelů PO na zvýšení příspěvku 

na provoz v roce 2017 do RÚ VI. rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2017 

 

  

3844/76RM/2017 - Předběžný souhlas s pořízením movitého majetku_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

u d ě l u j e   

 

odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova předchozí souhlas  

s nabytím movité věci - televizoru LG 55UJ63 v předpokládané pořizovací  

ceně cca 17.499 Kč s DPH 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: 30. 11. 2017 

 

    

3845/76RM/2017 - Sportuj v Havířově – systém pro podporu sportovního života ve městě____ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á  

 

projednání nabídky systému Sportuj v Havířově od firmy AstrumQ  

Interactive, s.r.o., IČO: 29447445 

 

 

3846/76RM/2017 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní  

dotace a dary____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d opo ru ču j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí 
žádost Vysoké školy sociálně správní, z. ú., IČO 25840886, o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova dle důvodové zprávy 

schválit  
1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017,  

výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, Vysoké škole sociálně správní, 

z. ú., IČO 25840886, ve výši 30 000 Kč na financování slavnostního setkání 

u příležitosti oslav 10. výročí existence školy s tím, že účelu poskytnuté 

dotace bude dosaženo do 31. 12. 2017 
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2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova dne 20. 2. 2016 usn. č. 402/10ZM/2016  

se subjektem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení 

pověřit 

vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace Vysoké škole sociálně správní, z. ú. 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2017 

 

  

3847/76RM/2017 - „Oprava laviček 2018“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á  

 

rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na služby „Oprava laviček 2018“  

 

u k l á d á  

 

předložit koncepci sjednocení typů laviček umístěných na veřejném prostranství 

na území města Havířova do roku 2025 

Z: vedoucí OKS a OÚR 

T: 1/2018 

 

 

3848/76RM/2017 - Návrh „Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 2/2017,  

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace  

nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla  

za sjednanou cenu“_______________________________________________        

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á  

 

Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 2/2017, kterým se vymezují 

oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu, dle přílohy č. 3 

s úpravami dle návrhů členů rady města 

 

 

3849/76RM/2017 - Požadavky ředitelů PO na navýšení příspěvku na provoz_______________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 

požadavky ředitelů příspěvkových organizací města Sociální služby města 

Havířova, Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace a SANTÉ  

http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/ops/OZV/Platne%20OZV/2007/6-2007.doc
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– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb na navýšení příspěvku 

na provoz na základě Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á   

 

ekonomickému odboru zapracovat požadavky ředitele Sociálních služeb města 

Havířova a ředitelky SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb na navýšení příspěvku na provoz v roce 2017 do RÚ VI. v rozpočtu 

statutárního města Havířova na rok 2017 

 

 

3850/76RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 119. - 126._  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

rozpočtová opatření č. 124., 125. a 126., dle důvodové zprávy 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 119. – 123., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 118. – 126. tyto nové závazné  

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 086 540,43 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 980 357,09 tis. Kč 

 
tř. 2 - nedaňové příjmy 45 528,43 tis. Kč 

 
tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč 

 
tř. 4 - přijaté transfery 1 046 354,91 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 375 726,04 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 030 496,19 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 176,62 tis. Kč 

 
odbor školství a kultury 19 903,88 tis. Kč 

 
odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 
odbor organizační 236 892,70 tis. Kč 

 
odbor sociálních věcí 6 309,03 tis. Kč 

 
odbor komunálních služeb 295 222,96 tis. Kč 

 
odbor správy a rozvoje majetku  613 679,45 tis. Kč 

 
Městská policie Havířov 80 805,30 tis. Kč 

 
ekonomický odbor 766 975,15 tis. Kč 

 
odbor kancelář primátora 9 311,40 tis. Kč 
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b) příspěvky organizacím 345 229,85 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 612,29 tis. Kč 

 
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 102,74 tis. Kč 

 
MŠ ČSA 1 053,64 tis. Kč 

 
MŠ E. Holuba 1 021,60 tis. Kč 

 
MŠ Horymírova 1 322,92 tis. Kč 

 
MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč 

 
MŠ Lípová 2 019,77 tis. Kč 

 
MŠ Mládí 1 336,72 tis. Kč 

 
MŠ Moravská 2 260,45 tis. Kč 

 
MŠ Okružní 1 157,86 tis. Kč 

 
MŠ Petřvaldská 3 023,82 tis. Kč 

 
MŠ Přímá 1 246,47 tis. Kč 

 
MŠ Puškinova 1 249,07 tis. Kč 

 
MŠ Radniční 1 282,58 tis. Kč 

 
MŠ Resslova 861,40 tis. Kč 

 
MŠ Sukova 1 060,95 tis. Kč 

 
MŠ Švabinského 1 010,44 tis. Kč 

 
MŠ U Jeslí 1 121,23 tis. Kč 

 
MŠ U Stromovky 1 159,67 tis. Kč 

 
MŠ U Topolů 822,48 tis. Kč 

 
ZŠ 1. Máje 5 395,95 tis. Kč 

 
ZŠ F. Hrubína 3 635,74 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Frýdecká 4 234,13 tis. Kč 

 
ZŠ Gen. Svobody 4 983,03 tis. Kč 

 
ZŠ Gorkého 4 077,40 tis. Kč 

 
ZŠ Jarošova 2 941,37 tis. Kč 

 
ZŠ K. Světlé 3 554,93 tis. Kč 

 
ZŠ Kpt. Jasioka 3 243,73 tis. Kč 

 
ZŠ M. Kudeříkové 4 534,72 tis. Kč 

 
ZŠ M. Pujmanové 4 223,45 tis. Kč 

 
ZŠ Mládežnická 4 295,93 tis. Kč 

 
ZŠ Moravská 6 544,14 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 935,98 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Selská 2 369,91 tis. Kč 

 
ZŠ Školní 3 106,43 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Zelená 1 420,11 tis. Kč 

 
ZŠ Žákovská 4 707,22 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 
Havířov 

2 817,10 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 40 847,67 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 20 608,48 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 983,22 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb Havířov 

15 903,30 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 42 251,93 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov 

33 879,18 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 52 536,00 tis. Kč 
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III. Financování celkem +289 185,61 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +223 520,61 tis. Kč 

 

 

3851/76RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Balzacova____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 

Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo životního prostředí 

název programu:  6.1. F – Národní síť EVVO – podpora denních  

a pobytových výukových programů a školení 

název projektu:   Za tajemstvím přírody – stejná a přece jiná 

požadovaná výše dotace: 210 000 Kč 

spolufinancování:  136 000 Kč z  prostředků PO  

 

 

3852/76RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o podporu ZŠ Moravská____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o podporu příspěvkovou organizací města: Základní škola 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958131 

 

poskytovatel podpory:              Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím  

     Státního fondu životního prostředí ČR 

  

název operačního programu:    Národní program životního prostředí 

název projektu:      6. Environmentální prevence 

                                                  6. 1. Environmentální vzdělávání, výchova  

a osvěta (podoblast) 

                                                  6. 1. F – Národní síť EVVO – podpora denních 

a pobytových výukových programů a školení 

(podporovaná aktivita)  

požadovaná výše podpory:  264 600 Kč  

spolufinancování:   229 540 Kč z prostředků PO 
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3853/76RM/2017 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic a pořízením investičního majetku – ZŠ M. Pujmanové___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole 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 107 448 Kč na dodávku varného elektrického 

kotle Fagor, model ME7-10BM 

 

2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 107 448 Kč včetně DPH: 

- varný elektrický kotel Fagor, model ME7-10BM  

 

 

3854/76RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ F. Hrubína__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní školou Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  

(IČO: 61988723)  

 

- PC FSC Enocel server, inventární číslo DHM 82/22,  

v pořizovací ceně 74 728,43 Kč včetně DPH 

- PC T4220, inventární číslo DHM 83/22,  

v pořizovací ceně 53 788,00Kč vč. DPH  

- PC Pentium 4, inventární číslo DHM 58/22,  

v pořizovací ceně 58 281,00 Kč vč. DPH 

- Učebna Lego PR 2M, inventární číslo DHM 16/22,  

v pořizovací ceně 57 104,50 vč. DPH   

 

 

3855/76RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s - odprodej nemovitého majetku___  

 

Rada města Havířova                                                              

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

záměr odprodeje nemovitého majetku ve vlastnictví HTS, a.s.,  

a to dle důvodové zprávy. 
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3856/76RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - Nadační fond TEPLO  

NA DLANI______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova                                                              

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vznik Nadačního fondu TEPLO NA DLANI založeného při Havířovské 

teplárenské společnosti, a.s. (dále též „HTS, a.s.). 

 

 

3857/76RM/2017 - Vizualizace 2. ledové plochy________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

vizualizaci 2. ledové plochy, dle přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

příspěvkové organizaci Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČO: 00306754, zastoupené ředitelem Ing. Radomírem Kácalem, 

prostřednictvím OÚR, realizaci projektu 2. ledové plochy. 

 

  

3858/76RM/2017 - „Výběr pojišťovacího makléře“ – zahájení výběrového řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

„Výběr     pojišťovacího makléře“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:     ano (měsíční odměna za 

       předcházející měsíc hrazena  

       makléři přímo městem) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 
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5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládaný datu podpisu smlouvy: 12/2017 

    termín zahájení:    01.01.2018 

    termín dokončení:     smlouva na dobu neurčitou  

s výpovědní lhůtou bez udání 

důvodu šest měsíců  

  

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (100%) 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné 

prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 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 (zejména 

výpis ze živnostenského rejstříku či jiný rovnocenný zákonem uznávaný 

doklad, ze kterého vyplyne alespoň živnostenské oprávnění „poradenská a 

konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“) 

 

9. technickou kvalifikaci:  

- seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před  

zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a 

identifikace objednatele, přičemž za významnou službu zadavatel považuje: 

a) min. 3 významné služby, kde se jednalo o správu pojištění majetku obce,  

města, městské části či jiné právnické osoby, jehož hodnota přesáhla  

200 mil. Kč, přičemž tato správa trvala nepřetržitě alespoň 12 

 po sobě jdoucích měsíců; a 

b) min. 3 významné služby, kde se jednalo o správu pojištění odpovědnosti  

obce, města, městské části či jiné právnické osoby s pojistnou částkou 

minimálně 30 mil. Kč, přičemž tato správa trvala nepřetržitě alespoň 12 

po sobě jdoucích měsíců. 

 

10. další podmínky:      

- požadavek uvést již v nabídce části veřejné zakázky, které hodlá dodavatel  

plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo předložit seznam 

poddodavatelů, pokud budou dodavateli známi, a uvést, kterou část veřejné 

zakázky bude každý z poddodavatelů plnit 

- připojištění a odpojištění předmětu pojištění musí makléř vyřídit  

nejpozději do 48 hodin od nahlášení makléři 

- povinnost makléře nastoupit k likvidaci škodní události na majetku do 15  

minut od nahlášení škodní události makléři 

- makléř bude povinen kdykoliv na žádost města prokázat, že je pojištěn pro  

případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího 

makléře nejméně ve výši 3.000.000,- Kč 
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- v případě, že makléř poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu  

ze smlouvy, bude město oprávněno smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 

dvou měsíců 

 

11. způsob realizace výběrového řízení:  

- kombinovanou formou, tzn. písemné nabídky v listinné podobě nebo přes  

elektronický nástroj, přičemž způsob podání bude na volbě dodavatele 

 

12. složení hodnotící komise dle bodu 12. důvodové zprávy 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodě 13. důvodové zprávy 

 

u k l á d á  

 

zajistit odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Výběr pojišťovacího makléře“ prostřednictvím 

administrátora  PPE.CZ s.r.o. 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 24.11.2017 

 

 

3859/76RM/2017 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

komunálních odpadů______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, ve znění přílohy č. 1. 

 

 

3860/76RM/2017 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.11.2017 – oprava chyby_  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

opravu chyby v psaní v Příloze Organizačního řádu Magistrátu města Havířova 

„Schéma řízení odborů“, který byl schválen usnesením č. 3797/75RM/2017 dne 

25.10.2017 a to u počtu zaměstnanců zařazených do ekonomického odboru, kde 

správně patří 26 zaměstnanců a u odboru územního rozvoje, kde správně patří 

17 zaměstnanců 
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3861/76RM/2017 - Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 27.11.2017__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 27. listopadu 2017 od 09:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle přílohy s úpravami dle návrhu členů RMH  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit výjimku z platného jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova, 

článku 6, bodu 4, s tím, že vystoupení občanů a interpelace zastupitelů budou 

zařazeny ihned po projednání schválených bodů programu.  

 

 

3862/76RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu ČR na rok 2018 příspěvkovou organizací Městská knihovna 

Havířov_________________________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí na neinvestiční dotaci pro příspěvkovou organizaci Městská 

knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G,  

736 01 Havířov – Město: 

 

1. 

Poskytovatel dotace:         Ministerstvo kultury České republiky 

Název dotačního programu:   Program VISK 8/A Informační zdroje     

Název projektu:     Databáze Anopress IT 

                             Mediální a vědomostní databáze  

Celkové náklady:           14.520 Kč 

Požadovaná výše dotace:         9.680 Kč 

Spolufinancování:       4.840 Kč z finančních prostředků  

      Městské knihovny Havířov  

 

2. 

Poskytovatel dotace:         Ministerstvo kultury České republiky 

Název dotačního programu:   Program VISK 8/A Informační zdroje     

Název projektu:                 Databáze ASPI fy Wolters Kluwer    

Celkové náklady:                       4.356 Kč 

Požadovaná výše dotace:       2.904 Kč 

Spolufinancování:     1.452 Kč z finančních prostředků  

           Městské knihovny Havířov  
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3863/76RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na SÚPM_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené  

pro uchazeče o zaměstnání v rámci dotačního programu „Operační program 

Zaměstnanost“, poskytovaného Úřadem práce ČR Karviná, příspěvkovou 

organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, v předpokládané 

výši 90 tis. Kč. 

 

 

3864/76RM/2017 - Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 14. 12. 2015 příspěvkové 

organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO:  00306754 

a to takto: Článek IV Účel a předmět činnosti PO, 3. Doplňková činnost  

se rozšiřuje o bod 3.5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 

 

3865/76RM/2017 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost o bezplatný pronájem Městské sportovní haly, na ul. Astronautů 2, 

Havířov-Město, dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Městské sportovní haly JUDO CLUBu HAVÍŘOV z.s.,  

IČO: 66182760, ke konání MEMORIÁLU SAŠI JUREČKY dne 18. 11. 2017, 

za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

                                                                                                                                                      

3866/76RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku___________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného investičního majetku 

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, 
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sídlo: Hlavní 246/31a, Havířov – Město, z účetní evidence a fyzicky formou 

ekologické likvidace: 

 

Plazmový monitor 1,2 inv. č. CM13 – majetek statutárního města Havířov, 

svěřený do užívání provozu objektu Kina Centrum – 

 

- Pořízen:       12.12.2013 

- Datum převzetí od MMH:     6/2015 

- Pořizovací cena:      88 408,28 Kč 

- Zůstatková cena při převzetí od MMH:   62 656,28 Kč                              

- Zůstatková cena k 30.9.2017:    22 372,28 Kč 

 

 

3867/76RM/2017 - Schválení mimořádné odměny______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení mimořádné odměny Ing. Milanu Černému ve výši 10 000 Kč  

za zpracování návrhu rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace SANTÉ  

– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb z rozpočtu této 

příspěvkové organizace 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Bc. Josef BĚLICA v. r. 

      primátorka města                      náměstek primátorky  

               pro ekonomiku a správu majetku 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/101 370/2017 

  

VYŘIZUJE:   V. Mikulášová v.r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 01.12.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 77. schůze Rady města Havířova 

konané dne 29.11.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.11.2017  

 

3868/77RM/2017 - Zvolení ověřovatele 77. schůze RMH, konané dne 29.11.2017 

 

3869/77RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 76. schůze RMH, konané dne 15.11.2017  

 

3870/77RM/2017 - Schválení pořadu 77. schůze RMH, konané dne 29.11.2017 

 

3871/77RM/2017 - VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021“  

 

3872/77RM/2017 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu –  

návrh na rok 2018 

 

3873/77RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3874/77RM/2017 - ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16  

– opakované řízení“ – schválení návrhu dodavatelů 

 

3875/77RM/2017 - „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59,  

Havířov“ rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

 

3876/77RM/2017 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 

3877/77RM/2017 - „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“  

(stavba č. 14040) - zahájení zadávacího řízení 

 

3878/77RM/2017 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2017 

 

3879/77RM/2017 - Sociální služba „Cesta k domovu“ Spolku PORTAVITA    

 

3880/77RM/2017 - Uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociálním automobilu 

 

3881/77RM/2017 - Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků  

 

3882/77RM/2017 - Žádost o zvýšení částky za hudební produkce při obřadech             

 

3883/77RM/2017 - Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatků č. 2 ke smlouvám o nájmu  

prostor sloužících k podnikání pro příspěvkovou organizaci Městská 

knihovna Havířov     
 

3884/77RM/2017 - Rozpočet města Havířova na rok 2018 

 

3885/77RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

3886/77RM/2017 - Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu  

příspěvkových organizací města Havířova na období let 2019 a 2020  
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U S N E S E N Í 
ze 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.11.2017 

 

3868/77RM/2017 - Zvolení ověřovatele 77. schůze RMH, konané dne 29.11.2017____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 77. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 29.11.2017 

                pana Bc. Pavla RAPANTA 

 

 

3868/77RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 76. schůze RMH, konané dne 15.11.2017______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 76. schůze Rady města Havířova, která se konala 

15.11.2017. 

 

 

3870/77RM/2017 - Schválení pořadu 77. schůze RMH, konané dne 29.11.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.11.2017  

dle přílohy. 

 

  

3871/77RM/2017 - VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021“_______  

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/393/MP/17 – 

„Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021“ uchazeče  

- Bartolini s.r.o., 602 00 Brno-Veveří, Veveří 476/39, IČO: 28267672,  

na části veřejné zakázky 5, 6, 13, 16 a 17, neboť uchazečem předložený 

vzorek zboží neodpovídá požadavkům zadávacího řízení z důvodů uvedených 

v příloze č. 2 

- DAFNÉ profi, s.r.o., 193 00 Praha 9, V Slavětíně 2632/23, IČO: 27954170,  

na části veřejné zakázky 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 22 a 24, neboť 

uchazečem předložený vzorek zboží neodpovídá požadavkům zadávacího 

řízení z důvodů uvedených v příloze č. 2 
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r o z h o d l a  
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021“  

od uchazeče   

- Bartolini s.r.o., 602 00 Brno-Veveří, Veveří 476/39, IČO: 28267672, na  

části veřejné zakázky 4, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 27 za ceny 

uvedené v příloze č. 2     

- DAFNÉ profi, s.r.o., 193 00 Praha 9, V Slavětíně 2632/23, IČO: 27954170,  

na část veřejné zakázky 16 za cenu uvedenou v příloze č. 2   

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/393/MP/17  

– „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021“ takto: 

  

2. místo: DAFNÉ profi, s.r.o., 193 00 Praha 9, V Slavětíně 2632/23,  

IČO: 27954170, část veřejné zakázky 20 za cenu uvedenou 

v příloze č. 2   

 

r u š í 

 

1. zadávací řízení VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov 

2018-2021“ v částech veřejné zakázky 2, 3 a 26, neboť na tyto části veřejné 

zakázky nebyly podány žádné nabídky 

 

2. zadávací řízení VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov  

2018-2021“ v částech veřejné zakázky 1, 5, 6, 13, 17 a 19, neboť po 

vyloučení uchazeče nejsou na tyto části veřejné zakázky již žádné nabídky 

 

3. zadávací řízení VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov  

2018-2021“ v částech veřejné zakázky 7, 8, 10 a 11, neboť by byla vybrána 

ekonomicky nevýhodná nabídka, jak je uvedeno v příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. Ing. Bohuslava Murase, ředitele Městské policie Havířov, podpisem  

oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky a o zrušení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro 

Městskou policii Havířov 2018-2021“  

 

2. Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, podpisem smluv na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro Městskou 

policii Havířov 2018-2021“  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018-2021“  

  

Z: ředitel MP 

          T: 11/2017 
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3872/77RM/2017 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu  

– návrh na rok 2018_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2018 včetně 

finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2018  

dle příloh č. 1 a č. 2 

vzít na vědomí zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice 

do domovního fondu města Havířova na rok 2018 

 

 

3873/77RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k 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. 2 o velikosti 0+1  na ulici Na Nábřeží 761/131, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………   

2.   Byt č. 21 o velikosti 1+1 na ulici Sukova 819/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

3.   Byt č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

4.   Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 936/2, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

5.   Byt č. 15 o velikosti 1+2  na ulici Antala Staška 1088/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

6.   Byt č. 7 o velikosti 1+2  na ulici Makarenkova 517/6, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

7.   Byt č. 46 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov - Podlesí,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

8.   Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Mládí  1099/8, Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………… 

9.   Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1223/7, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

10. Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Lípová 717/17, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

11. Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 , Havířov - Město,  

     pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………, 

12. Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1085/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

13. Byt č. 28 o velikosti 1+3 na ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12,  

Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. ……………… 

14. Byt č. 53 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  
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      pořadí žadatelů: 1………………, 2. ……………… 

15. Byt č. 25 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

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: vedoucí ekonomického  

       odboru MRA, s.r.o. 

                                                                                    T: 15. 12. 2017 

 

 

3874/77RM/2017 - ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16  

– opakované řízení“ – schválení návrhu dodavatelů____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

návrh pěti dodavatelů dle důvodové zprávy, kterým bude odeslána výzva  

k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 – opakované 

řízení“ 

 

 

3875/77RM/2017 - „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59,  

Havířov“ rozhodnutí o zadání veřejné zakázky________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na stavební práce „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17, 23, 29, 

31, 33, 59, Havířov“ společnosti MEROPS, spol. s r.o., Strojnická 374, 

Mosty, 735 62 Český Těšín, IČ: 25394282, s nabídkovou cenou  

2 651 230,90 Kč bez DPH (3 191 124,60 Kč s DPH) 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu na stavební  

práce „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59, 

Havířov“ takto: 

2. místo: GUVAR s.r.o., Havířov - Šumbark, M. Pujmanové č.p. 1a,  

PSČ 73601, IČ: 26854686, s nabídkovou cenou 2 933 986,60 Kč  

bez DPH (3 374 084,59 Kč s DPH) 

3. o vyloučení společnosti Hornosušská stavební s.r.o. Chrost 986/11,  

735 35 Horní Suchá, IČ: 01573870, ze zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna prosklených výkladců 

Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33, 59, Havířov“ z důvodu neposkytnutí jistoty  
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u k l á d á  

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení o vyloučení a o 

výběru nejvýhodnější nabídky uchazečům o výše uvedenou zakázku a zajistit 

podpis smlouvy o dílo 

                                                                          Z: vedoucí ekonomického  

     odboru MRA, s.r.o. 

         T: 12/2017 

 

        

3876/77RM/2017 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv o jeden rok nájemcům bytů v domě  

na ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město, kterým k 30. 11. 2017 a 31. 12. 2017 

končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1   

 

  

3877/77RM/2017 - „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“  

(stavba č. 14040) - zahájení zadávacího řízení_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

    „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“  

(stavba č. 14040) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:              120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   800.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

    zahájení plnění:    červen 2018 

    termín ukončení:  nejpozději do 150 kalendářních  

dnů ode dne doručení písemné  

výzvy k zahájení plnění  
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9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona 

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, tj. „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“  

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 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  

minimálně: 

a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního  

zateplovacího systému a výměna otvorových výplní v minimální  

hodnotě 10.000.000 Kč bez DPH  

b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla dodávka a montáž  

vzduchotechnického zařízení s rekuperací v minimální hodnotě 

2.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce na 1 zakázce 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno 

prokázat i společně stejnou zakázkou) 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  

v tomto složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň  

jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby 

týkající se dodávky a montáže vzduchotechnického zařízení (touto 

osobou může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího:  

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby  

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího minimálně u 3 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního 

zateplovacího systému a výměna otvorových výplní v minimální 

hodnotě 10.000.000 Kč bez DPH 
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- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat  
odborné vedení provádění části stavby týkající se dodávky a montáže 
vzduchotechnického zařízení: 
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo 
specializace vytápění a vzduchotechnika 

 
- opatření k zajištění kvality předmětu plnění: 
a) osvědčení pro vnější kontaktní zateplovací systém (mezinárodní  

označení zkratkou ETICS), který bude použit při plnění veřejné 
zakázky 

b) osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění vnějšího  
kontaktního zateplovacího systému, který bude použit při plnění 
veřejné zakázky 

c) osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k návrhu a provádění  
zabudování oken a dveří do stavby dle ČSN 74 6077   
(doklady musí být vydány akreditovaným subjektem, např. 
Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.) 

 
13. podmínky zadávacího řízení:  

- dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona předložení seznamu poddodavatelů  
v nabídce 

- dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona předložení před uzavřením smlouvy: 
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona   
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje 

c) dokladu 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 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním 
v minimální výši 20.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 100.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, 
jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 
- účinnosti nabude smlouva dnem doručení oznámení o uveřejnění  
smlouvy v registru smluv nebo dnem doručení oznámení o schválení 
financování této veřejné zakázky Zastupitelstvem města Havířova, 
podle toho, která skutečnost nastane později. V případě, že financování 
této veřejné zakázky nebude Zastupitelstvem města Havířova schváleno 
do 30. 3. 2018, pozbude smlouva k 30. 3. 2018 platnosti. 

 
14. podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců  
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 
doručení 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 bodu  

16. důvodové zprávy 
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p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 odst. 3 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 

3878/77RM/2017 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2017_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním  

postižením – uživatelů služeb příspěvkové organizace SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb v Lázních Slatinice  

2. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů seniorů v Lázních Kostelec 

3. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením  

a seniorů   

 

 

3879/77RM/2017 - Sociální služba „Cesta k domovu“ Spolku PORTAVITA________________    

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

vyjádření potřebnosti a podpory registrované sociální službě „Cesta k domovu“ 

provozované Spolkem PORTAVITA se sídlem nám. T. G. Masaryka 810/4, 

736 01 Havířov-Šumbark, IČ: 226 11 908 

 

 

3880/77RM/2017 - Uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociálním automobilu____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy ve výši 15 000 Kč bez DPH 

(18 150 Kč včetně DPH) na dobu 6 let v rámci projektu „Sociální automobil“ 

mezi společností KOMPAKT spol. s.r.o., Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, 

IČ 49551027 a statutárním městem Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, 

IČ 00297488  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o prodeji 

reklamní plochy                                                                                                           

          Z: vedoucí OSV                                                                                                  

                                                                                                            T: prosinec 2017 

 

 

3881/77RM/2017 - Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků___________  

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

projednání žádosti společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem Stodolní 316/2,  

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25368907, na zvýšení ceny  

za úklidové služby na Magistrátu města Havířova poskytované  

na základě smlouvy č. 913/ORG/2007, smlouvy č. 243/ORG/2011  

a smlouvy 194/ORG/2017  

 

 

3882/77RM/2017 - Žádost o zvýšení částky za hudební produkce při obřadech______________             

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

zvýšení částky za hudební produkce u sňatečných obřadů a vítání občánků 

z částky 650,- Kč na částku 1 000,- Kč za jednu hudební produkci (1 obřad)                                                                                               

 

 

3883/77RM/2017 - Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatků č. 2 ke smlouvám o nájmu  

prostor sloužících k podnikání pro příspěvkovou organizaci Městská 

knihovna Havířov________________________________________________     
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem 

Svornosti 86/2, budova G, Havířov - Město uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám  

o nájmu nebytových prostor k zajištění hlavní činnosti, se Stavebním bytovým 

družstvem Havířov, IČO: 00415227, kterým bude doba nájmu stanovena na 

dobu neurčitou. 
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3884/77RM/2017 - Rozpočet města Havířova na rok 2018_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

A. Rozpočet města Havířova na rok 2018 

B. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2018: 

 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 956 944,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 051 641,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 26 143,00 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 876 710,00 tis. Kč 

    2) Výdaje celkem (a> + b>) 2 056 912,00 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 752 519,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 992,00 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 22 372,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 401 109,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 251 863,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 825,00 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 290 000,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 86 761,00 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 670 498,00 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 23 099,00 tis. Kč 

    b) příspěvky a dotace organizacím 304 393,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 953,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů"  910,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 908,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 070,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 060,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 450,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 090,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 946,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 864,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 690,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 089,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 072,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 863,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 872,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 715,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 905,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 010,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč 
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ZŠ 1. máje 3 886,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 003,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 456,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 822,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 450,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 668,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 843,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 792,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 895,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 612,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 461,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 721,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 867,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 924,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 714,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 052,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 933,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 857,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 27 000,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 22 160,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 220,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 

9 449,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 44 831,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

35 310,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 tis. Kč 

    3) Financování celkem +99 968,00 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +204 968,00 tis. Kč 

 

C. 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 Havířov (dále jen „Fond 

bezpečnosti“), Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2018,  

dle důvodové zprávy. 

vzít na vědomí 

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2018 dle důvodové zprávy 

 

 

3885/77RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 127. a 128., dle důvodové zprávy a příloh, 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 127. a 128., dle důvodové zprávy 

a příloh. 

 

 

3886/77RM/2017 - Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu  

příspěvkových organizací města Havířova na období let 2019 a 2020______  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

příspěvkových organizací města Havířova na období let 2019 a 2020,  

dle důvodové zprávy a příloh 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2019 a 2020, 

dle důvodové zprávy a příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.             Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města                náměstek primátorky  

         pro hospodářský rozvoj 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/102 777/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 11.12.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 78. schůze Rady města Havířova 

konané dne 06.12.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.12.2017  

 
3887/78RM/2017 - Zvolení ověřovatele 78. schůze RMH, konané dne 06.12.2017 

 

3888/78RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 77. schůze RMH, konané dne 29.11.2017  

 

3889/78RM/2017 - Schválení pořadu 78. schůze RMH, konané dne 06.12.2017 

 

3890/78RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 78. RMH 

 

3891/78RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3892/78RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3893/78RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na stavební práce „Oprava střechy na ul. Moravská 1, 3, 5,  

Havířov-Šumbark“ 

 
3894/78RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

3895/78RM/2017 - Podmínky účasti na rekreačních tuzemských pobytech a příměstských  

táborech v roce 2018 

 

3896/78RM/2017 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupcům  

statutárního orgánu a ředitelce ASTERIX – střediska volného času  

                          

3897/78RM/2017 - Návrh na stanovení platu ředitelům školských příspěvkových organizací 

 

3898/78RM/2017 - Žádosti o poskytnutí mimořádné dotace a finančního daru z výdajové části  

OJ 10 - Ostatní dotace a dary 

 

3899/78RM/2017 - Doporučení Komise pro občanské záležitosti RMH 

 
3900/78RM/2017 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

 

3901/78RM/2017 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2018 

 

3902/78RM/2017 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu  

Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra 

talentované mládeže stolního tenisu  

 

3903/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací MŠ Švabinského 

 

3904/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci v rozsahu větším  

než 10 hodin týdně/1 nájemce 
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3905/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 

 

3906/78RM/2017 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017 

 

3907/78RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2017 – rozpočtová opatření  

č. 129. – 151.  

 

3908/78RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 1629/43, k.ú. Bludovice 

 

3909/78RM/2017 - Prodej  pozemku parc. č. 2513/2, k.ú. Bludovice pro účely přístupu  

k nemovitosti  

 

3910/78RM/2017 - Darování pozemků v k. ú. Havířov–město do majetku ČR-Ředitelství silnic  

a dálnic ČR   

 

3911/78RM/2017 - Nabídka nemovitostí v k.ú. Prostřední Suchá a v k.ú. Dolní Suchá  

ve vlastnictví manželů Michalíkových 

 

3912/78RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2105/337, k.ú. Šumbark 

 

3913/78RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 5. část“  

 

3914/78RM/2017 - Nájem pozemků v k.ú. Havířov – město v majetku Agentury ochrany  

přírody a krajiny ČR    

      

3915/78RM/2017 - Dodatek č. 4 k Dohodě o smluvních službách souvisejících s provozováním  

kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Statutárního města 

Havířova č. 1391/OKS/2012 

                                                                    

3916/78RM/2017 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou  

potřebu na r. 2018 

                                                                    

3917/78RM/2017 - Nájem části výpravní budovy nádraží pro účely umístění kabelových tras  

kamerového systému   

 

3918/78RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti  

 

3919/78RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3920/78RM/2017 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s. 

 

3921/78RM/2017 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

3922/78RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  

 

3923/78RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí  

 

3924/78RM/2017 - Snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí 
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3925/78RM/2017 - Předání majetku k hospodaření a vynětí majetku z hospodaření  

příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov a úpravy zřizovací listiny 

 

3926/78RM/2017 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace a výpůjčka majetku  

příspěvkové organizaci              

 

3927/78RM/2017 - „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ (číslo stavby 13043)  

– uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017 

 
3928/78RM/2017 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  

(číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. 746/OSRM/2016 

 
3929/78RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská  

a okolí“ - zahájení zadávacího řízení 

 
3930/78RM/2017 - Jednací řád Rady města Havířova 

 

3931/78RM/2017 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 2 

 

3932/78RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

3933/78RM/2017 - ZPŘ/374/OSRM/17 – „Vytvoření strategických dokumentů pro město  

Havířov – Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového 

hospodářství“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 
3934/78RM/2017 - Schválení strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

v ORP Havířov“  
 

3935/78RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje  

vzdělávání v ORP Havířov II“ 
 

3936/78RM/2017 - VZ/99/OSRM/17 – Dílčí část 2 – Legislativa – „Zvyšování kompetencí  

zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ - rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení a oprava usnesení 3836/76RM/2017 ze dne 15.11.2017  

 
3937/78RM/2017 - „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání  

– Legislativa“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu  

 
3938/78RM/2017 - „Oprava laviček 2018“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

malého rozsahu 

 
3939/78RM/2017 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2018 Technických služeb Havířov a.s.  

(TSH a.s.)    

 

3940/78RM/2017 - Žádost o udělení výjimky z Nařízení č.5/2017, kterým se vydává tržní řád 

                            

3941/78RM/2017 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná  

zvířata v Havířově – Prostřední Suché  
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3942/78RM/2017 - Odběr a zneškodnění odpadu z činnosti VPP v roce 2018 – zadání veřejné  

zakázky malého rozsahu 
             

3943/78RM/2017 - Vizualizace rekonstrukce hřiště Gorkého 

        

3944/78RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence   

 

3945/78RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas  

se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku  

 

3946/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele s přijetím finanční odměny - daru Nadace OKD  

v kategorii Projekt roku v programu „Pro region“    

 

3947/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 

3948/78RM/2017 - Veřejná zakázka  VZMR/DsH/6/17 – „Vybavení pokojů střediska Luna“  

(identifikátor na profilu zadavatele P17V00000001) – informace o výběru 

nejvhodnější nabídky 

 
3949/78RM/2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly  

hospodaření za období leden – říjen 2017 

 

3950/78RM/2017 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

Havířova v roce 2018                                 

 

3951/78RM/2017 - Statut sociálního fondu 

 

3952/78RM/2017 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného  

člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2018 

 

3953/78RM/2017 - Plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2018 

 

3954/78RM/2017 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2018 

 

3955/78RM/2017 - Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 18.12.2017 
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U S N E S E N Í 

ze 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.12.2017 

 
3887/78RM/2017 - Zvolení ověřovatele 78. schůze RMH, konané dne 06.12.2017____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 78. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 06.12.2017 

       pana Ing. Ondřeje BARÁNKA 

 

 
3888/78RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 77. schůze RMH, konané dne 29.11.2017______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 77. schůze Rady města Havířova, která se konala 

29.11.2017. 

 

 
3889/78RM/2017 - Schválení pořadu 78. schůze RMH, konané dne 06.12.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.12.2017  

dle přílohy s touto úpravou: 

 

- vypuštění bodu: 

64. Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků 

 

 

3890/78RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 78. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
1425/29RM/2015 Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Dolní Suchá – stoka EA-3“ 
2785/58RM/2017 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník  

ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového  
- II. etapa“ v Havířově–Bludovicích 

3844/76RM/2017 Předběžný souhlas s pořízením movitého majetku 
 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 
3215/65RM/2017 Předložení žádostí o dotaci v  rámci  výzvy č. 70  

z Operačního programu Životního prostředí – prioritní osy 
5, SC 5.1 „Snížení energetické náročnosti veřejných budov 
a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“  
– MŠ Petřvaldská 

3465/69RM/2017 Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě  
ve prospěch společnosti OC Rotunda s.r.o. 

3466/69RM/2017 Zřízení pozemkové služebnosti pro pozemky v majetku 
společnosti RUBING s.r.o. 

3564/71RM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10  
– „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží 
Havířovské ligy středních škol 

3610/72RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 3. část“ 

3705/74RM/2017 Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2018  
a 2019 – doplnění podmínek zadávacího řízení 

3714/74RM/2017 Souhlas s přijetím věcného daru 
3761/75RM/2017 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 
3762/75RM/2017 Zřízení pozemkových služebností  
3765/75RM/2017 Pronájem části nemovité věci v budově Radnice 
3787/75RM/2017 Přemístění kontejneru na textil společnosti ADRA, o.p.s.  
3792/75RM/2017 Městská hromadná doprava Havířov – analýza přepravní 

nabídky (technicko-ekonomická analýza 
3793/75RM/2017 Zřízení automatického parkovacího systému na parkovišti  

u hlavní pošty 
3804/76RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
3808/76RM/2017 ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace obytného domu 17. Listopadu 

8 – 14“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
3812/76RM/2017 Petice - žádost občana o ponechání správce domu  

na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město 
3819/76RM/2017 Výpověď nájemní smlouvy se spol. RENGL, s.r.o. 

na pronájem části pozemků  
3829/76RM/2017 Petice – žádost občanů o převzetí přečerpávací stanice  

a výtlačného řadu splaškových vod do vlastnictví města 
3831/76RM/2017 Svěření oprávnění ekonomickému odboru MMH 
3832/76RM/2017 Odpis pořizovacích nákladů vybraných projektů 

z účetnictví města 
3834/76RM/2017 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH 

Havířov Životice 
3838/76RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ 
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3840/76RM/2017 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 
kapacity  

3841/76RM/2017 VZ/433/OŠK/17 – „Zateplení fasády MŠ Radniční, 
Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější 
nabídky 

3858/76RM/2017 „Výběr pojišťovacího makléře“ – zahájení výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 
3891/78RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k 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. 8 o velikosti 0+1  na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  

3. ……………………   

2. Byt č. 37 o velikosti 0+1 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………  

3. Byt č. 33 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………………… 

4. Byt č. 12 o velikosti 0+2 na ulici Jurije Gagarina 1506/26,  

Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  

3. …………………… 

5. Byt č. 12 o velikosti 1+2  na ulici Karvinská 1190/18, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………………… 

6. Byt č. 9 o velikosti 1+2  na ulici Sukova 822/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  

3. …………………… 

7. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1017/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  

3. …………………… 

8. Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  

3. …………………… 

9. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………… 

10. Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………… 

11. Byt č. 7 o velikosti 1+4 na ulici Komunardů 984/6 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  

3. ……………………  
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p o v ě ř u j e 

 

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: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 15. 12. 2017 
 

  
3892/78RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní  

agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách 

spojených s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 11. 2017, 15. 11. 2017  

a 1. 12. 2017 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 
3893/78RM/2017 - Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na stavební práce „Oprava střechy na ul. Moravská 1, 3, 5,  

Havířov-Šumbark“_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

práce „Oprava střechy na ul. Moravská 1, 3, 5 Havířov-Šumbark“ 

 

2. rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. dílčí plnění:     ne 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ne 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. varianty nabídky:    ne 
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5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   2/2018 

termín dokončení:    5/2018 

 

6. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  

(váha 100%) 

 

7. základní způsobilost 

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – čestné 

prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, vč. jeho 

  poddodavatelů, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ 

- 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, a to osvědčení o autorizaci nebo osvědčení  

o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru 

pozemní stavby pro stavbyvedoucího 

 

9. ekonomickou kvalifikaci 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci 

- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. oprava ploché střechy  

v minimální hodnotě 1.300.000,00 Kč bez DPH DPH / 1 stavba, 

provedených dodavatelem v posledních 5 letech od konce lhůty k podání 

nabídek včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž 

dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 3 

takových stavebních prací 

- čestné prohlášení o průměrném ročním počtu zaměstnanců nebo osob  

v obdobném postavení za poslední 1 rok, z něhož musí vyplývat alespoň  

5 zaměstnanců (nebo osob v obdobném postavení 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to: 

a) autorizaci v oboru pozemní stavby. 

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních zakázek, 

přičemž předmětem každé zakázky musela být oprava ploché střechy 

- doklad vydaný výrobcem nebo dodavatelem střešní krytiny potvrzující,  

že dodavatel nebo zaměstnanci dodavatele podílející se na plnění veřejné 

zakázky byli proškoleni k pokládce střešní krytiny, která bude použita  

při plnění veřejné zakázky 
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11. podmínky zadávacího řízení: 

- požadavek na předložení seznamu poddodavatelů v nabídce 

- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu  

s pojistným plněním v minimální výši 5.000.000 Kč před podpisem 

smlouvy 

 

12. podmínky realizace 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

 

13. složení komise dle bodu 13. důvodové zprávy 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 14.  

důvodové zprávy až poté, co Zastupitelstvo města Havířova schválí 

financování této veřejné zakázky 

 

p o v ě ř u j e 

 

komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídek 

 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat výzvu k podání nabídky  

a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy 

na ul. Moravská 1, 3, 5 Havířov-Šumbark“ 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: do 30 dnů ode dne  

schválení financování  

této veřejné zakázky 

Zastupitelstvem  

města Havířova 

 

 

3894/78RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná (IČO: 61988600) 

 

věcný dar ve výši 20 000 Kč od Českého olympijského výboru, Benešovská 

1925/6, 10100, 101 00 Praha, IČO: 48546607 – náčiní pro výuku TV 

(basketbalové, volejbalové a fotbalové míče, sety na stolní tenis, badminton, 

florbalové hokejky, míčky, drobné plastové překážky) 
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2. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 

 

dar ve výši 10 000 Kč ve formě voucheru od společnosti REMA PV Systém, 

a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, IČO: 29127009 – na nákup 

spotřební elektroniky a IT techniky 

 

3. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČO: 70958114) 

 

peněžitý dar ve výši 5 148 Kč od společnosti WOMEN FOR  

WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 – Nusle – úhrada  

stravného pro žáky školy 

 

 
3895/78RM/2017 - Podmínky účasti na rekreačních tuzemských pobytech a příměstských  

táborech v roce 2018______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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 

 

 
3896/78RM/2017 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupcům  

statutárního orgánu a ředitelce ASTERIX – střediska volného času_______  

                          

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, zástupkyně 

statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace, Mateřské školy Havířov – Město  

Resslova 2/497, které jsou zapsány ve školském rejstříku za 2. pololetí  

roku 2017, dle přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni 

statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace, Mateřské školy Havířov – Město  

Resslova 2/497 a ředitelce ASTERIX - střediska volného času Havířov, 

příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,  

dle přílohy č. 2, s úpravami dle návrhu členů rady města, a to pro: 
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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. Mgr. Blanku Gelnarovou 

Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 

7. Ivetu Palowskou 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 

8. Bc. Renatu Slowikovou 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková 

organizace 

9. Bc. Světluši Svobodovou 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 

10. Bc. Zdeňku Hýžovou 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 

11. Bc. Leonu Novákovou 

Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 

12. Ingrid Kysuckou 

Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 

13. Bc. Šárku Hofrichtrovou 

Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 

14. Marii Blažovou 

Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 

15. Hanu Santariusovou 

Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a 

16. Bc. Janu Šenkovou 

Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace 

17. Hanu Binarovou 

Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 

18. Taťánu Korpesiovou 

Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 

19. Janu Lengsfeldovou 

Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 

organizace 

20. Ing. Vieru Horváthovou 

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 

organizace 

21. Mgr. Tomáše Ptáčka 

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 

22. Mgr. Moniku Gelnarovou 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace 

23. Mgr. Dagmar Kondělkovou 

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
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24. Mgr. Igora Zaťka 

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

25. PaedDr. Václava Hujera 

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

26. Mgr. Jiřího Kotašku 

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 

27. Mgr. Petru Židkovou 

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná 

28. Mgr. Jiřího Brabce 

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

29. Mgr. Alenu Kubíčkovou 

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

30. Mgr. Ivu Badurovou 

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

31. Mgr. Elišku Tomíčkovou 

Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

32. PaedDr. Svatopluka Nováka 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 

organizace 

33. Mgr. Romana Kaderku 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace 

34. MVDr. Martina Svobodu 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

35. Mgr. Blanku Helštýnovou 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 

organizace 

36. Mgr. Dana Stankuše 

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

37. Bc. Evu Kiedroňovou 

ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

 

 
3897/78RM/2017 - Návrh na stanovení platu ředitelům školských příspěvkových organizací__ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat řediteli a zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové organizace: 

 

1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 

Bc. Leoně Novákové 

2. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 

Bc. Šárce Hofrichtrové 
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3. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  

Mgr. Petře Židkové 

4. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace 

Mgr. Jiřímu Brabci 

5. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151okres Karviná 

Mgr. Aleně Kubíčkové 

6. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace 

Mgr. Elišce Tomíčkové 

7. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace 

PaedDr. Svatopluku Novákovi 

8. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace 

MVDr. Martinu Svobodovi 

9. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková  

organizace 

Mgr. Blance Helštýnové 

10. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

Mgr. Danu Stankuši 

11. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace  

Mgr. Monice Gelnarové 

od 1. 1. 2018 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr výše jmenovaným ředitelům mateřských škol, 

základních škol a zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a Mateřské 

školy Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  

 

Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2017 

 

 
3898/78RM/2017 - Žádosti o poskytnutí mimořádné dotace a finančního daru z výdajové části  

OJ 10 - Ostatní dotace a dary_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádost Římskokatolické farnosti sv. Anny Havířov-Město, IČO 66182981,  

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017,  

dle důvodové zprávy  

2. žádost Slezského železničního spolku, IČO 05424089, o poskytnutí  

finančního daru, z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017,  

dle důvodové zprávy 
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s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2017, výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, Římskokatolické 

farnosti sv. Anny Havířov-Město, IČO 66182981, na pořízení schránky 

s poselstvím pro budoucí generace a na antikorozní úpravu báně pro uložení 

dokumentů s tím, že účelu poskytnuté dotace bude dosaženo do 31. 12. 2017 

 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova dne 20. 2. 2016 usn. č. 402/10ZM/2016  

se subjektem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení 

 

n e s c h v a l u j e  

 

poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč z rozpočtu statutárního města 

Havířova na rok 2017, výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, Slezskému 

železničnímu spolku, IČO 05424089, na podporu vypravení mimořádného 

vlaku po Ostravsko-karvinském černouhelném revíru dne 19. 11. 2017 

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti sv. Anny Havířov-Město 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2017 

 

 
3899/78RM/2017 - Doporučení Komise pro občanské záležitosti RMH_____________________ 

 
Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

doporučení Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova  

ze dne 27. 9. 2017 

 

s c h v a l u j e 

 

rozšíření provádění jubilejních manželských obřadů pro významná výročí trvání 

manželství, a to v délce 50 let (zlatá svatba) a následně každých 5 let trvání 

manželství  
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3900/78RM/2017 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

na rok 2017, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím takto: 

 

1. Základní škole Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 na dofinancování mzdových 

prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných 

odvodů od 1. 11. 2017 ve výši 900 Kč  

 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO: 48805271 na dofinancování mzdových prostředků  

dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů  

od 1. 11. 2017 ve výši 11 400 Kč 

 

3. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 na dofinancování mzdových 

prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných 

odvodů od 1. 11. 2017 ve výši 12 000 Kč 

 

4. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO:  48805475 na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1. 11. 2017  

ve výši 1 100 Kč 

 

5. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 na dofinancování mzdových 

prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006Sb., včetně zákonných 

odvodů od 1. 11. 2017 ve výši 2 100 Kč 

 

6. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 na dofinancování mzdových 

prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných 

odvodů od 1. 11. 2017 ve výši 3 100 Kč 

 

7. ASTERIX -  středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO:  75085747 na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1. 11. 2017  

ve výši 9 500 Kč 

 

8. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1. 11. 2017 v souvislosti 

s dofinancováním výjimky z počtu žáků ve výši 21 700 Kč 
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  9. Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

na poskytnutí finančních odměn popř. úhradu dohod o provedení práce 

zaměstnancům školy za práci nad rámec svých povinností  

ve výši 35 300 Kč 

 

10. Mateřské škole Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 na poskytnutí finančních odměn popř. úhradu dohod  

o provedení práce zaměstnancům školy za práci nad rámec svých povinností 

ve výši 61 200 Kč 

 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VII. na rok 

2017 výše uvedená usnesení 

 

 
3901/78RM/2017 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2018_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2018 dle přílohy č. 1 
           

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Harmonogram významných 

celoměstských akcí v roce 2018 dle přílohy č. 1 

 

 
3902/78RM/2017 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu  

Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra 

talentované mládeže stolního tenisu_________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost o prodloužení záměru poskytnutí investiční dotace Sportovního klubu 

stolního tenisu Baník Havířov z rozpočtu statutárního města Havířova  

dle přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr poskytnutí investiční dotace 

občanskému sdružení Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov,  

IČO 18055991, na spolufinancování projektu „Sportovní centrum talentované 

mládeže stolního tenisu ČAST“ v letech 2018 – 2019, a to max. 40 % hodnoty 

projektu, nejvýše však 20 mil. Kč v roce 2018 a 12 mil. Kč v roce 2019,  

za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet Sportovnímu 

klubu stolního tenisu Baník Havířov 
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3903/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací MŠ Švabinského________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Mateřskou školou Havířov-Město Švabinského 7/993 příspěvková organizace 

(IČO: 70958254)  

 

- kopírovací stroj MINOLTA, inventární číslo DHM 1, v pořizovací ceně  

40 626 Kč včetně DPH    

- třítroubová pec TPE 30, inventární číslo DHM 3, v pořizovací ceně  

54 214,70 Kč 

 

 
3904/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci v rozsahu větším  

než 10 hodin týdně/1 nájemce_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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, tomuto 

subjektu: 

 

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. 1. 2018 do 31. 12. 2020  

s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

nájemné včetně služeb: 100 Kč/hodina, 

poznámka:   kurz nebude probíhat v době letních prázdnin,  

tzn. v měsících červenec a srpen 
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3905/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město 

Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČO: 48805271) pronájem části nemovité 

věci na dobu neurčitou níže uvedenému subjektu:  

 

Automaty Kavamat Vending s.r.o., IČO: 27807703,  

Sídlo: Stará Ves nad Ondřejnicí-Košatka, V Kolonii 42, PSČ 739 23 

za podmínek: 

 

předmět nájmu:   část chodby 1. NP – 1 m
2 

vedle vrátnice 

doba nájmu:   od 1. ledna 2018 na dobu neurčitou s tříměsíční  

výpovědní lhůtou. 

poznámka:   Provozovatel garantuje, že budou dodržovány  

hygienické normy, a že budou splněny veškeré 

požadavky vyplývající z platných právních předpisů. 

V červenci a srpnu bude automat odpojen a nájemce nebude hradit nájemné  

a platby za služby. 

 

 
3906/78RM/2017 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

3. úpravu odpisových plánů na rok 2017 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách 

materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 46 423 467,74 Kč. 

 

 

3907/78RM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2017 – rozpočtová opatření  

č. 129. – 151._____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

rozpočtová opatření č. 146. - 151., dle důvodové zprávy 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 129. – 145., dle důvodové zprávy 
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b) na základě rozpočtových opatření č. 127. – 151. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 094 905,07 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 988 284,84 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 48 686,33 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 043 633,90 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 376 070,10 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 015 261,72 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 876,62 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 19 888,54 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

odbor organizační 236 898,70 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 6 309,03 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 294 110,94 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  603 693,17 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 80 805,30 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 763 148,32 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 9 311,40 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 360 808,38 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 612,29 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 102,74 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 053,64 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 021,60 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 322,92 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 2 019,77 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 372,02 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 260,45 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 157,86 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 3 296,17 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 307,67 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 253,73 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 302,03 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 861,40 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 1 060,95 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 1 010,44 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 260,41 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 159,67 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 822,48 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 5 395,95 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 635,74 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 4 701,59 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 983,03 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 078,96 tis. Kč 
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ZŠ Jarošova 2 943,37 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 3 554,93 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 243,73 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 559,91 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 4 200,79 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 4 298,03 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 6 579,22 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 495,50 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 2 391,61 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 194,06 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 678,88 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 707,22 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 707,40 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 49 205,06 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 20 608,48 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 986,23 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
17 771,30 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 45 721,65 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 33 898,80 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 52 536,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +281 165,03 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +215 500,03 tis. Kč 

 

    
3908/78RM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 1629/43, k.ú. Bludovice_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc.č. 1629/43, 

zahrada o výměře 157 m
2
, k.ú.  Bludovice, manželům Jiřímu Hradilovi, 

…………………………………………, a Janě Hradilové, ……………………, 

…………………………, za účelem zahrady, za cenu v místě a čase obvyklou 

ve výši 72.820,00 Kč (463,82 Kč/m
2
) + 1.700,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku, celkem 74.520,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň 
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3909/78RM/2017 - Prodej  pozemku parc. č. 2513/2, k.ú. Bludovice pro účely přístupu  

k nemovitosti____________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku 2513/2, ostatní plocha, 

zeleň v  k.ú. Bludovice, o výměře 200 m
2
, užívaného jako přístup k nemovitosti 

parc. č. 2514/2,  ve vlastnictví kupujících, manželů Josefa Kupky  

a Olgy Kupkové, bytem ……………………………………, za smluvní kupní 

cenu ve výši 100,- Kč/m
2
, tj. při výměře 200 m

2
 celkem 20.000,- Kč, 

zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- žadatelé pozemek zhodnotili vybudováním příjezdu 

- pozemek je pro město nevyužitelný   

 

 
3910/78RM/2017 - Darování pozemků v k. ú. Havířov-město do majetku ČR-Ředitelství silnic  

a dálnic ČR______________________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování  pozemků v majetku města, 

v k.ú. Havířov–město, parc. č. 3724/1, ostatní plocha, zeleň  o výměře 9468 m
2
,  

parc. č. 3724/2  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m
2
, parc. č. 

3724/3 ostatní plocha, zeleň o  výměře 78 m
2
, parc. č. 3724/4 ostatní plocha, 

zeleň o  výměře 65 m
2
, parc. č. 3724/5 ostatní plocha, silnice o  výměře 100 m

2
 

a parc. č. 3712/2 ostatní plocha, silnice o  výměře 9 m
2
, tj. celkem 9838 m

2
, 

včetně staveb komunikací a zeleně umístěných na pozemcích, se všemi právy  

a povinnostmi, do majetku České republiky, k hospodaření Ředitelství silnic  

a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, Na Pankráci 546/56,  

140 00 Praha 4–Nusle, IČO: 65993390  

 

 
3911/78RM/2017 - Nabídka nemovitostí v k.ú. Prostřední Suchá a v k.ú. Dolní Suchá  

ve vlastnictví manželů Michalíkových________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit odkoupení  nemovitostí  pozemků  

parc. č. 2600/1, parc. č. 2601 a  parc. č. 2602  v k.ú. Prostřední Suchá a dále 

pozemku parc. č. 2691/45 v k.ú. Dolní Suchá, o celkové výměře 3241 m
2
,
 

včetně zahradní chatky, studny, skleníku, ovocných stromů a části lesa,  

ve vlastnictví manželů Věry Michalíkové a Jindřicha Michalíka, oba bytem 

……………………………………, za kupní cenu 185,00 Kč/m
2
,  

tj. při výměře 3.241 m
2
 celkem 599 585,00 Kč  
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3912/78RM/2017 - Pronájem pozemku parc.č. 2105/337, k.ú. Šumbark____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem pozemku parc.č. 2105/337, ostatní plocha o výměře 10 m
2
,   

k.ú. Šumbark, panu Thi Dung Bui, ……………………………………,  

za účelem přístupu do prodejny na ul. Orlí 2, Havířov – Šumbark, na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 1. 2018, za nájemné 

ve výši 600,00 Kč/rok 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy 

Z: vedoucí EO 

T: 31. 1. 2018

 

 
3913/78RM/2017 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 5. část“_______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 1536/1, 2020/5, 2083/1,  

2088/1, 2090, 2112, 2117/1, 2121, 2122, 2752/2, 2193/1, k.ú. Havířov – město 

(dále jen „pozemky“) o výměře cca 1.820 m
2
, na dobu od zahájení stavby  

do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu  

24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„ Reko MS Havířov, I. etapa 

5. část “ 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

Z: vedoucí EO 

T: 31. 03. 2018 

 

   
3914/78RM/2017 - Nájem pozemků v k.ú. Havířov – město v majetku Agentury ochrany  

přírody a krajiny ČR_____________________________________________    

      

Rada města Havířova  

 

o d k l á d á  

 

rozhodnutí o nájmu pozemků pod stavbou „1. etapa cyklostezek – stavba  

1./01 Havířov – Žermanická přehrada“,  - SO 112, k. ú. Havířov – město,   

 

n e s c h v a l u j e  

 

finanční vyrovnání za bezdůvodné obohacení – užívání částí pozemků parc.  

č. 4346/7 o výměře 381 m
2
, parc. č. 4369/2 o  výměře 400 m

2 
, parc. č. 4371/2  

o  výměře 11 m
2
,  parc. č. 4374/5 o výměře 2.493 m

2
,  parc. č. 4383/2 o výměře 

23 m
2 

a parc. č. 4389/2 o  výměře 296 m
2 

v k.ú. Havířov – město, celkem  

3.604 m
2 

pod stavbou cyklostezky v majetku města, ve vlastnictví pronajímatele 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov,  

148 00 Praha, za dobu od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2017, ve výši 300 333,00 Kč, 

splatné nejpozději do 30. 4. 2018            

Z: vedoucí EO  

T:  13.12.2017 

 

 

3915/78RM/2017 - Dodatek č. 4 k Dohodě o smluvních službách souvisejících s provozováním  

kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Statutárního města 

Havířova č. 1391/OKS/2012________________________________________ 

                                                                    

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. navýšení ceníku smluvních služeb souvisejících s provozováním kanalizace  

pro veřejnou potřebu provozovatele splaškové kanalizace r. 2018  

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 4 k Dohodě o smluvních službách souvisejících  

s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Statutárního 

města Havířova č. 1391/OKS/2012 ze dne 29.6.2012 uzavřené mezi 

statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s. se sídlem 

Karvinská 66/1461, 736 29  Havířov-Město, IČ: 25375601 za podmínek: 
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- Cena za činnosti vykonávané ve prospěch statutárního města Havířov  

ve formě poskytování služeb souvisejících s provozováním kanalizací 

provozovatelem, tj. Technickými službami Havířov se stanoví ve výši 

3 069 189 Kč bez DPH/rok, tj. 3 713 718,69 Kč s DPH/rok (paušální částka, 

která je nejvýše přípustná a nepřekročitelná) 

- Doba platnosti – na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku k dohodě  

o smluvních službách se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 01/2018 

 

 
3916/78RM/2017 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou  

potřebu na r. 2018________________________________________________ 

                                                                    

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit plán hospodářské činnosti  

při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2018 ve znění dle přílohy   

 

 
3917/78RM/2017 - Nájem části výpravní budovy nádraží pro účely umístění kabelových tras  

kamerového systému______________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci vypořádání dokončené stavby č. 13043 „Rekonstrukce MK U Nádraží“   

uzavření nájemní smlouvy k umístěnému vedení kabelových tras pro kamerový 

systém ve vlastnictví nájemce - statutárního města Havířova, v celkové délce 

163,75 bm s tím, že  kabelové trasy jsou vedeny průrazem do místnosti 1P20 

(šatna), 1P02 (chodba) a 1P03 (ostatní technologie) 1P04  (ostatní technologie), 

ze střech výpravní budovy na ulici Železničářů, č.p. 1300/ 2, v Havířově-Městě, 

postavené na pozemku parc. č. 3745, k.ú. Havířov-město, ve vlastnictví 

pronajímatele - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,  IČO 709 94 234, přičemž nájemné je 

stanoveno ve výši 122,13 Kč/bm/rok + DPH  tj. 163,75 bm x 122,13 Kč = 20 

000,00 Kč/rok + DPH, na dobu  neurčitou s účinností od 1.12.2017 s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, nájemce zároveň uhradí jistotu ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného, tj. 6 050,00 Kč 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy 

Z: vedoucí EO 

T: 31.3.2018  

 

 
3918/78RM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1431/13, 1431/27, k.ú. Šumbark  za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou 

úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 15 m
2
) dle GP č. 1802-81/2016 

ze dne 28.11.2016 ve prospěch  pozemku parc.č. 1431/32, k.ú. Šumbark, jehož 

součástí je budova č.p. 567, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je 

vlastník Robert Bartoník, bytem  ………………………………………,  

na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení pozemkové služebnosti  

Z: vedoucí EO 

T: 31.03.2018 

 

  
3919/78RM/2017 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  

města a to parc.č. 2379/2, 2379/3, k.ú. Šumbark   spočívající v zřízení, 

umístění, provozování, opravování a udržování energetického zařízení 

distribuční soustavy zemního vedení VN 22kV, rozvaděč RVN,  

IV-12-8010917 Havířov, Hřbitovní, VNk a RVN k TS Smut.s.  

za jednorázovou úhradu 15.880,00 Kč + DPH, o výměře 79,40 m
2
 dle GP  

č. 1841-297/2017 ze dne 25.10.2017, na dobu neurčitou 

 

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, opravování a udržování energetického zařízení distribuční 

elektrizační soustavy: Havířov – Dolní Suchá, Jakub Kriško, kNN,   

IV-12-8012915/03 za jednorázovou úhradu 10.000,00  Kč + DPH, o výměře 

35,60 m
2
 dle GP č. 1302-181/2017 ze dne 05.10.2017, na dobu neurčitou 
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ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení věcného břemene 

Z: vedoucí EO 

T: 31.03.2018 

 

 
3920/78RM/2017 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s.________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 243/1, k.ú. 

Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování a opravování 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby 

„11010-052833 CG5M_KRVN_KIYOK_OK“ za jednorázovou úhradu  

10. 000,00 Kč + DPH, o výměře 16,29 m
2
 dle GP č. 4274-688/2017 ze dne 

06.10.2017, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti - Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov,  

130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti 

Z: vedoucí EO 

T: 31.03.2018 

 

  
3921/78RM/2017 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1427, 1474, 1482, 1531/3, k.ú. Havířov - město spočívající v povinnosti 

strpět uložení vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly  

a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže 

vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování 

trvalých porostů v rámci stavby „ Havířov – Město, ul. Hlavní třída,  

ul. Komenského a Stavbařská – rekonstrukce vodovodního řadu “  

za jednorázovou úhradu ve výši 315. 600,00 Kč + DPH, o výměře 1.578 m
2
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dle GP č. 2172 – 194/2017 ze dne 19.10.2017, 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  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Z: vedoucí EO 

T: 31.03.2018 

 

  
3922/78RM/2017 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání   

o celkové výměře 65,59 m
2 

v suterénu obytného domu ul. A. S. Puškina 904, 

Havířov-Město, nájemci p. Jakubu Švrčkovi, IČO: 06425330,  

dohodou k 31. 12. 2017 

 

2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o celkové výměře 65,59 m
2 

v suterénu obytného domu  

ul. A. S. Puškina 904, Havířov-Město 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 19 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Čajkovského 835, Havířov-Město, p. Pavolu Litavskému, 

jako sklad pro vlastní potřebu 

 

4. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 9 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Lašská 1148, Havířov-Město, p. Josefu Orgoníkovi,  

jako sklad pro vlastní potřebu 

 

5. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 11,10 m
2
  

v suterénu obytného domu Hlavní třída 440, Havířov-Město,  

p. Pavle Bartošíkové, jako sklad pro vlastní potřebu 

 

  
3923/78RM/2017 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 19 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Čajkovského 833, Havířov-Město,  
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p. Rudolfu Střondalovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 84,84 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska  

na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí, nájemkyni  

MUDr. Dagmar Czechowiczové, IČO: 66182654, k dalšímu provozování 

ordinace praktického lékaře, za podmínek: 

- nájemné 1.063,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za ordinaci 

- nájemné 213,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou 

 

3. prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 129,84 m
2
 v  přízemí budovy zdravotního střediska  

na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí, nájemci spol. Lékárna Fortuna s.r.o., 

IČO: 26818167, k dalšímu provozování lékárny, za podmínek: 

- nájemné 1.063,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za ordinaci 

- nájemné 213,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou 

 

4. prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 62,44 m
2
 ve 4. poschodí budovy zdravotního střediska  

na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemci spol. HolisticMed s.r.o.,  

IČO: 03435733, k dalšímu provozování ordinace praktického lékaře,  

za podmínek:  

- nájemné 1.063,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za ordinaci 

- nájemné 213,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou 

 

5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 61 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Mládí 10, Havířov-Šumbark,  

p. Adamu Sovovi, IČO: 73930105, jako prodejnu chovatelských potřeb  

a levného textilu, za podmínek: 

- nájemné 287,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 
3924/78RM/2017 - Snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí – prostorů sloužících 

k podnikání v obytných domech dle přílohy č. 1 nájemci Městské realitní 

agentuře, s.r.o., IČO: 64084744, užívaných jako místnosti správců, domovnic  

a úklidu, z celkové výměry 716,02 m
2 

na novou výměru 427,11 m
2
, ostatní 

podmínky pronájmu se nemění 
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3925/78RM/2017 - Předání majetku k hospodaření a vynětí majetku z hospodaření  

příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov a úpravy zřizovací listiny___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000  

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, a to: 

a) technické zhodnocení majetku – stavba Nerezového brouzdaliště  

na Letním koupališti v Havířově v celkové účetní ceně 2.591.861,65 Kč, 

b) chodník na hřišti ul. Beethovenova a Fibichova, inv. číslo 000000071595  

v účetní ceně 406.646,50 Kč, zpevněná plocha za VÚH ul. Těšínská, inv. 

číslo 000000071598 v účetní ceně 191.923,20 Kč, zpevněná plocha  

před VÚH ul. Těšínská, inv. číslo 000000071599 v účetní ceně 

2.301.936,00 Kč, chodník v Městském fotbalovém areálu Prostřední 

Suchá, inv. číslo 000000071600 v účetní ceně 531.102,00 Kč, chodník  

u Sportovní haly Žákovská, inv. číslo 000000071641 v účetní ceně 

242.617,05 Kč, zpevněná plocha a chodníky u hřiště ZŠ Mládežnická, inv. 

číslo 000000071604 v účetní ceně 759.107,20 Kč, chodníky u hřiště  

ZŠ K. Světlé, inv. číslo 000000071605 v účetní ceně 368.424,00 Kč, 

asfaltové hřiště 21 x 9 m u ZŠ Jarošova, inv. číslo 000000071606 v účetní 

ceně 243.819,20 Kč, chodník na hřišti u ZŠ Pujmanové, inv. číslo 

000000071607 v účetní ceně 643.266,91 Kč, chodníky u hřiště ZŠ Gen. 

Svobody, inv. číslo 000000071608 v účetní ceně 317.278,65 Kč, chodník  

u hřiště ZŠ M. Kudeříkové, inv. číslo 000000071609 v účetní ceně 

52.550,40 Kč, chodníky u hřiště ul. Jedlová, inv. číslo 000000071610 

v účetní ceně 59.226,70 Kč, chodník před tělocvičnou na ul. Palackého, 

inv. číslo 000000071611 v účetní ceně 28.560,00 Kč 

2. vynětí majetku z hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000  

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, a to: 

a) příjezdové a přístupové komunikace na ul. Lázeňská na pozemku parc.  

č. 649/2, k.ú. Havířov-město, inv. číslo 000000010165, v účetní ceně 

1.429.724,60 Kč, včetně vyřazení z majetkové a účetní evidence 

b) oplocení u ZŠ Jarošova, inv. číslo 000000028507, v účetní ceně  

122.508,00 Kč, včetně vyřazení z majetkové a účetní evidence  

c) čerpací stanice před areálem koupaliště, inv. číslo 000000071329, v účetní  

ceně 6.049.260,35 Kč 

d) pozemku parc. č. 1460/54, k.ú. Šumbark, inv. číslo 4/3014600540,  

v účetní ceně 7.614,00 Kč 

 

vzít na vědomí 

a) skutečnost, že byly sloučeny tři budovy v areálu koupaliště (správní budova,  

budova restaurace a budova šaten a sociálního zařízení) v hospodaření 

příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
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do jedné budovy s č. p. 244, včetně sloučení pozemků pod těmito budovami, 

a to pozemku parc. č. 3968, k.ú. Havířov - město, o výměře 438 m
2
, pozemku 

parc. č. 3970, k.ú. Havířov - město, o výměře 308 m
2
 a pozemku parc. 

č. 3972, k.ú. Havířov – město, o výměře 453 m
2
 do jednoho pozemku parc.  

č. 3972, k.ú. Havířov – město, o nové výměře 1 198 m
2 

b) skutečnost, že byly sloučeny jednotlivé díly oplocení Městského fotbalového  

areálu Prostřední Suchá, a to: oplocení hlavního hřiště, inv. číslo 

000000012404 v účetní ceně 64.450,00 Kč, oplocení ochozů vedlejšího 

hřiště, inv. číslo 000000012407 v účetní ceně 3.159,00 Kč, oplocení 

vedlejšího hřiště, inv. číslo 000000012405 v účetní ceně 10.770,00 Kč, plot 

s ocelovými sloupky, inv. číslo 000000012408 v účetní ceně 7.016,00 Kč, 

ocelová vrata, inv. číslo 000000012409 v účetní ceně 2.474,00 Kč a vrátka 

ocelová, inv. číslo 000000012410 v účetní ceně 535,00 Kč a vytvořeno jedno 

ucelené oplocení Městského fotbalového areálu Prostřední Suchá,  

inv. číslo 000000012404 v celkové účetní ceně 88.404,00 Kč. 

 

  
3926/78RM/2017 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace a výpůjčka majetku  

příspěvkové organizaci____________________________________________              

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e      

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit vynětí majetku z hospodaření 

příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,  

a to plazmového monitoru 1,2, inv. číslo 000000037422, umístěného 

v AV Kinokavárně v objektu kina Centrum v účetní ceně 88 408,28 Kč 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku plazmového monitoru LG 55UJ63 příspěvkové organizaci Městské 

kulturní středisko Havířov po dobu udržitelnosti projektu IPRM ROP Přitažlivé 

město Havířov – Kino Centrum Havířov, tj. do 13. 6. 2019 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru školství a kultury podpisem smlouvy o výpůjčce movité věci 

 

Z: vedoucí OŠK  

T: 31. 12. 2017 
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3927/78RM/2017 - „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ (číslo stavby 13043)  

– uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017____________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 131/OSRM/2017 dle Článku III  

a přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 245 295,88 Kč 

bez DPH (296 808,01 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 131/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -443 077,30 Kč bez DPH  

(-536 123,53 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017 na provedení  

stavby „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ v rozsahu bodu 1 až 3 

tohoto usnesení se společností EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017 ze dne 15.3.2017 

  

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 131/OSRM/2017  

ze dne 15.3.2017 

Z: vedoucí OÚR 

T: 12/2017    

 

2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně  

závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

Z: vedoucí OÚR 

T: do 15 dnů ode dne  

uzavření Dodatku č. 2 

 

 
3928/78RM/2017 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  

(číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. 746/OSRM/2016________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

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 823.994,40 Kč 

bez DPH (997.033,22 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 
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2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III  

a přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -767.499,10 Kč bez DPH  

(-928.673,91 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. 3 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“ (sestávající z členů Ridera Stavební a.s., 

IČO: 45192464, a H O R S T A V Olomouc spol. s r.o., IČO: 45195706)  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3  

ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016   

ze dne 1.9.2016 

Z: vedoucí OÚR  

T: 12/2017  

 

 
3929/78RM/2017 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská  

a okolí“ - zahájení zadávacího řízení_________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“ 

 

2. rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

    následné zakázky (opce):                            ne  

 

3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:                                    ne 

    čerpání dotace:                                         ano  

    přenesení daňové povinnosti   ano  

                                   

4. druh zadávacího řízení:                         otevřené řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    90 dnů  

     

6. výši požadované jistoty:                            500.000,- Kč 

 

7. varianty nabídky:     ne 
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8. dobu realizace veřejné zakázky:                 

    předpokládané zahájení:    03/2018 

    termín dokončení:  nejpozději do 10 měsíců ode dne předání  

a převzetí staveniště 

 

9. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  

(váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona 

 

11. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, 

„Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení“, „Výkon 

zeměměřických činností“ a „Projektová činnost ve výstavbě“ 

- doklad o odborné způsobilosti: 

a) osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby  

či hostující osoby (dále jen „autorizace“), a to v oborech „Stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, „Dopravní stavby“,  

a „Zkoušení a diagnostika staveb“ 

b) oprávnění k montáži elektrických zařízení 

c) oprávnění k montáži plynových zařízení 

d) osvědčení pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem  

e) úřední oprávnění podle ust. § 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“) 

         

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací o minimálním finančním objemu 16,5 mil. Kč  

bez DPH za každou z nich poskytnutých za posledních 5 let 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) 3 stavebních zakázek zahrnující provedení kanalizace včetně  

kanalizačních přípojek a výstavbu nebo stavební úpravy komunikačních 

ploch ve finančním objemu min. 12 mil. Kč bez DPH / na stavbu, 

přičemž každá z referenčních staveb musí zahrnovat provedení 

kanalizačních stok v min. délce 500 m a současně provedení 

kanalizačních přípojek v celkové délce min. 200 m; 

b) 2 stavebních zakázek zahrnující vybudování čerpací stanice  

na kanalizační síti včetně strojně technologického vybavení  

ve finančním objemu min. 3,9 mil. Kč bez DPH / na stavbu; 

c) 2 stavebních zakázek zahrnující provedení rekonstrukce, výstavby nebo  

přeložky plynovodního potrubí v profilu min. DN 150 a v délce  

min. 10 m/na stavbu; 
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d) 2 stavebních zakázek zahrnující provedení rekonstrukce, výstavby nebo  

přeložky vodovodního potrubí v profilu min. DN 63 a v délce  

min. 50 m/na stavbu; 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) až d) je možno 

prokázat i společně stejnou stavební zakázkou) 

 

- osvědčení a vzdělání a odborné kvalifikaci:       

a) pro osobu stavbyvedoucího:  

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "stavby vodního  

hospodářství a krajinného inženýrství" ve smyslu zákona č. 360/1992 

Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel; 

- má minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací;   

- v rámci své praxe se v pozici stavbyvedoucího podílel na realizaci  

min. 3 vodohospodářských staveb zahrnujících práce na rekonstrukci  

či výstavbě kanalizačních stok v min. délce 500 m a současně 

provedení kanalizačních přípojek v celkové délce min. 200 m v rámci 

každé vodohospodářské stavby. 

 

b) pro první osobu podílející se na řízení stavby: 

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "zkoušení  

a diagnostika staveb" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako 

autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel. 

- má minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací;   

- v rámci své praxe se v pozici stavbyvedoucího podílel na realizaci  

min. 3 vodohospodářských staveb zahrnujících práce na rekonstrukci či 

výstavbě kanalizačních stok v min. délce 500 m a současně provedení 

kanalizačních přípojek v celkové délce min. 200 m v rámci každé 

vodohospodářské stavby. 

 

c) pro druhou osobu podílející se na řízení stavby: 

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "dopravní stavby"  

ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo 

technik nebo stavitel. 

- má minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací;   

- v rámci své praxe se v pozici stavbyvedoucího podílel na realizaci  

min. 3 dopravních staveb zahrnujících práce na rekonstrukci  

či výstavbě komunikací ve finančním objemu min. 1 mil. Kč  

bez DPH/1 stavba. 

 13. podmínky zadávacího řízení:      

-  předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  

předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu 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 
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d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním  

v minimální výši 20.000.000 Kč 

e) bankovní záruky za řádné provedení díla ve výši 5%  z celkové ceny díla  

bez DPH 

- účinnosti nabude smlouva dnem doručení oznámení o uveřejnění  

smlouvy v registru smluv nebo dnem doručení oznámení o schválení 

financování této veřejné zakázky Zastupitelstvem města Havířova, podle 

toho, která skutečnost nastane později. V případě, že financování této 

veřejné zakázky nebude Zastupitelstvem města Havířova schváleno  

do 15. 3. 2018, pozbude smlouva k 15. 3. 2018 platnosti. 

 

 14. podmínky realizace: 

- záruční doba na stavební práce v délce 60 měsíců 

- záruční doba na technologická zařízení v délce 24 měsíců 

- bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 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 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. společnost IDIZ CZ s.r.o., IČ: 01459287, realizací zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku „Odkanalizování částí města Havířova  

V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“ v rozsahu § 43 zákona č. 134/2016 Sb. 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 

 

3. společnost IDIZ CZ s.r.o. posouzením nabídky či nabídek, zda splňují  

podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek účasti 

vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 odst. 3 zákona  

 

u k l á d á  

 

zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 

zakázek prostřednictvím společnosti IDIZ CZ s.r.o. 

     
Z: vedoucí OÚR  

T: 12/2017 

 

 
3930/78RM/2017 - Jednací řád Rady města Havířova___________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

Jednací řád Rady města Havířova s účinností od 1.1.2018 dle přílohy č. 2 
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3931/78RM/2017 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 2_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit s účinností od 1.1.2018 Dodatek č. 2  

k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova ve znění Přílohy č. 1 

 

 
3932/78RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu  

o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, 

případně jiných zdrojů ke dni 28.11.2017, dle přílohy 1 – 5  

 

u k l á d á  

 

předložit zprávu o přípravě projektu „Domov pro osoby se zvláštním režimem 

na ul. Mánesova“  

Z: vedoucí KP 

T: RMH 17.1.2018 

 

  
3933/78RM/2017 - ZPŘ/374/OSRM/17 – „Vytvoření strategických dokumentů pro město  

Havířov – Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového 

hospodářství“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________ 

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 

ZPŘ/374/OSRM/17 – „Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov 

– Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství“ 

takto: 

 

Dílčí část 1 – Plán rozvoje udržitelné městské mobility – společnosti  

UDIMO spol. s r.o., Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava,  

702 00 Ostrava, IČ: 44740069, s nabídkovou cenou  

1 001 000,00 Kč bez DPH (1 211 210,00 Kč včetně DPH) 

 

Dílčí část 2 – Koncepce odpadového hospodářství – společnosti  

Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město,  

110 00 Praha 1, IČ: 26705338, s nabídkovou cenou  

689 000,00 Kč bez DPH (833 690,00 Kč včetně DPH) 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky 

ZPŘ/374/OSRM/17 – „Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov 

– Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství“ 

v dílčích částech Dílčí část 1 – Plán rozvoje udržitelné městské mobility, Dílčí 

část 2 – Koncepce odpadového hospodářství 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek a smluv  

na realizaci podlimitní veřejné zakázky ZPŘ/374/OSRM/17 – „Vytvoření 

strategických dokumentů pro město Havířov – Plán udržitelné městské mobility 

a Koncepce odpadového hospodářství“ v dílčích částech Dílčí část 1 – Plán 

rozvoje udržitelné městské mobility, Dílčí část 2 – Koncepce odpadového 

hospodářství 

Z: vedoucí KP 

T: 31.01.2018 

 

 

3934/78RM/2017 - Schválení strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

v ORP Havířov“__________________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Havířov ve znění Přílohy č. 1 

 

 
3935/78RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje  

vzdělávání v ORP Havířov II“______________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. předložení  žádosti  o  dotaci na projekt v rámci výzvy č. 02_17_047 „Místní  

akční plány rozvoje vzdělávání II“ z Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání, prioritní osa P03: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

2. předfinancování projektu z vlastních zdrojů statutárního města Havířova  

od jeho zahájení 01.01.2018 do doby poskytnutí 1. zálohové platby po vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem žádosti o dotaci  

a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

Z: vedoucí KP 

T: 15.2.2018 

 

  
3936/78RM/2017 - VZ/99/OSRM/17 – Dílčí část 2 – Legislativa – „Zvyšování kompetencí  

zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ - rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení a oprava usnesení 3836/76RM/2017 ze dne 15.11.2017___  

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

opravu usnesení čís. 3836/76RM/2017 – VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování 

kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky, Dílčí část 3 – Ekonomika,  v nabídkové ceně z důvodu 

písařské chyby, dle důvodové zprávy 

 

r u š í 

 

Dílčí část 2 – Legislativa zadávacího řízení VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování 

kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“, neboť na tuto část 

veřejné zakázky byla podána pouze jedna nabídka a nelze proto vyhodnotit 

ekonomickou výhodnost  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem oznámení o zrušení 

Dílčí části 2 – Legislativa zadávacího řízení VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování 

kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o zrušení Dílčí části 2 – Legislativa zadávacího 

řízení VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ 

 Z: vedoucí KP 

          T: 31.12.2017 
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3937/78RM/2017 - „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání  

– Legislativa“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu_________________________________________________________  

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na služby „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání  

– Legislativa“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ano  

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládaný termín zahájení (účinnost smlouvy, tzn. zveřejnění smlouvy 

v registru smluv):    01/2018 

termín ukončení:    nejpozději do 11/2018  

  

6. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  

 

7. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 odst. 1 zákona  

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v něm  

uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

9. technickou kvalifikaci:  

- seznam služeb poskytnutých za poslední 3 roky před podáním nabídky,  

tj. 6 služeb obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky z toho 

nejméně 3 významné služby vztahující se k aktivitě 1. Zadávání veřejných 

zakázek a proces vedení zadávacího řízení a nejméně 3 významné služby 

vztahující se k aktivitě 2. Vzdělávání v oblasti příslušné legislativy 

 

10. další podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 
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- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  

předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu 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 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou 

 

12. složení komise dle bodu 12. důvodové zprávy  

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v bodě 13. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 odst. 3 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání  

– Legislativa“    

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání – Legislativa“  

Z: vedoucí KP 

T: 28.02.2018 

 

  
3938/78RM/2017 - „Oprava laviček 2018“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

malého rozsahu__________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

„Oprava laviček 2018“  
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2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano (35 částí dle přílohy č. 1) 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (dle jednotlivých  

objednávek) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení (účinnost smlouvy):  druhá polovina měsíce  

února 2018 

    termín dokončení:      neurčitou s výpovědní  

lhůtou 6 měsíců  

6. hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  

     (100%) 

(stejné pro všechny části)  

   

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné 

prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky (stejné  

pro všechny části) 

 

8. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky (stejné pro všechny 

části) 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (stejné pro všechny 

části) 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku (stejné pro všechny části) 

 

10. technickou kvalifikaci pouze pro části 2 až 5 a 32 až 35 veřejné zakázky: 

- seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých  

za poslední 3 roky přede dnem podání nabídky, přičemž za obdobnou 

službu bude zadavatel považovat opravy laviček a/nebo městského 

mobiliáře a/nebo dětského mobiliáře v minimální hodnotě 200 tis Kč bez 

DPH i pro více objednatelů (hodnota zůstává stejná, i když se dodavatel 

přihlásí na více než jednu část) 

 

11. další podmínky:      

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 500 000,-Kč (výše zůstává stejná, i když se dodavatel 

přihlásí na více než jednu část) 
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- záruka 24 měsíců, vyjma terénních úprav s osetím trávy, u nichž bude  

záruka 12 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 bodě 14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Oprava laviček 2018“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava laviček 2018“ 

              
Z: vedoucí OKS 

T: 12/2017 

 

 
3939/78RM/2017 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2018 Technických služeb Havířov a.s.  

(TSH a.s.)_______________________________________________________    

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ceník poskytovaných služeb na rok 2018 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. 24 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 ze dne 30. 6.1997  

uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby 

Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město 

(dále jen „TSH a.s.“), kterým se upravuje článek I. předmět smlouvy (změna 

plánu zimní údržby) a článek II. cena dle přílohy č. 2 

 

3. uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, při nakládání  

s komunálním odpadem ve městě Havířově ze dne 21.12.1998 uzavřené mezi 

statutárním městem Havířov a TSH a.s., kterým se upravuje článek IV. ceny 

dle přílohy č. 2 
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4. uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. 454/DHR/95, o provádění údržby,  

opravy a rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ve městě Havířově 

ze dne 4. 5. 1995 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a TSH a.s., 

kterým se upravuje článek IV. Cena díla dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 24  

ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo  

č. E/ŽP/1012/98 a dodatku č. 20 ke smlouvě č. 454/DHR/95 

 

Z: vedoucí OKS  

T: 12/2017 

 

  
3940/78RM/2017 - Žádost o udělení výjimky z Nařízení č.5/2017, kterým se vydává tržní řád_ 

                            

Rada města Havířova  

 

r o z h o d l a 

 

o neudělování výjimek z čl. 4 odst. 2 a čl. 7 písm. c) Nařízení č. 5/2017,  

kterým se vydává tržní řád  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o rozhodnutí 

Rady města Havířova 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení žadatelům spol. CAFETERIA s.r.o., se sídlem  

Nádražní 1325/18, 702 00 Ostrava, IČ: 031 84 402 a Romanu Díkovi,  

se sídlem Prostřední Bludovice 420, 739 37 Horní Bludovice, IČ: 044 26 606 

 

Z: vedoucí OKS 

          T: 12/2017 

 

2. zajistit zpracování studie typů předzahrádek s celoročním provozem  

 

Z: vedoucí OKS 

          T: 4/2018 

 

 

3941/78RM/2017 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná  

zvířata v Havířově – Prostřední Suché_______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 1421/OKS/2009 ze dne 27.10.2009  
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o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata  

v Havířově - Prostřední Suché s provozovatelem útulku společností Technické 

služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město,  

IČO: 2537560, kterým se mění přílohy č. 1 – 6 ve znění důvodové zprávy s tím, 

že náklady za ustájení 1 zvířete se od 1.1.2018 mění a činí:   

 

144,- Kč/1 psa/1 den bez DPH (174,24 Kč vč. 21% DPH)  

  95,- Kč/1 kočka nebo jiné drobné zvíře/1 den bez DPH  

(114,95 Kč vč. 21% DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 4  

ke smlouvě č. 1421/OKS/2009 o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná 

zvířata v Havířově - Prostřední Suché ze dne 27.10.2009, uzavřené 

s provozovatelem útulku společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem 

Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 2537560 

Z: vedoucí OKS 

T: 12/2017 

 

 

3942/78RM/2017 - Odběr a zneškodnění odpadu z činnosti VPP v roce 2018 – zadání veřejné  

zakázky malého rozsahu___________________________________________ 
             

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Odběr a zneškodnění 

odpadu z činnosti VPP v roce 2018“ společnosti Depos Horní Suchá, a.s., 

Solecká 1321/1, Horní Suchá, IČO: 47677287, na dobu určitou od 1.1.2018  

do 31.12.2018 

 

 
3943/78RM/2017 - Vizualizace rekonstrukce hřiště Gorkého_____________________________ 

        

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

vizualizaci rekonstrukce hřiště Gorkého, dle přílohy č. 1, předloženou 

příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČO: 00306754 
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3944/78RM/2017 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence____________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČO: 00306754, vyřazení neupotřebitelného investičního majetku:  

automobilu Ford Tranzit, SPZ 1T6 1403, v pořizovací ceně 277 686 Kč, 

evidovaný pod inventárním číslem 22010005, pořízen v roce 2003, zařazen  

do užívání 4/2003 a s nulovou zůstatkovou cenou k 31. 10. 2017. 

 

 

3945/78RM/2017 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas  

se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku___  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové 

organizaci, Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243)  

o částku 5.200.000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši  

5.200.000 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz  

o 5.200.000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.200.000 Kč  

do návrhu úprav rozpočtu VII. na rok 2017 výše uvedené příspěvkové 

organizaci 

Z: ředitel DSH, p. o. 

T: prosinec 2017 

 

 
3946/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele s přijetím finanční odměny - daru Nadace OKD  

v kategorii Projekt roku v 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, přijetí finanční odměny - daru 

Nadace OKD v kategorii Projekt roku v programu „Pro region“ 

 

Z: ředitel DSH, p. o.  

T: prosinec 2017 
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3947/78RM/2017 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace______________ 

 

Rada města Havířova 
 

o d k l á d á  

 

rozhodnutí o schválení zapojení fondu investic ve výši 85.000 Kč,  

na vypracování prováděcí projektové dokumentace EPS a CCTV pro středisko 

Luna, příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243,  

se sídlem Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město  

 

 
3948/78RM/2017 - Veřejná zakázka  VZMR/DsH/6/17 – „Vybavení pokojů střediska Luna“  

(identifikátor na profilu zadavatele P17V00000001) – informace o výběru 

nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. uzavření smlouvy č. 62/17 na realizaci veřejné zakázky VZMR/DsH/6/17  

– „Vybavení pokojů střediska Luna“ – dílčí části 2 – 20 ks nočních stolků 

příspěvkovou organizací Domov seniorů Havířov se společností AUDY 

s.r.o., se sídlem Živného 1a, 635 00 Brno, IČO: 00544426, dne 13. 11. 2017 

s cenou 130.000  Kč bez DPH (157.300  Kč včetně DPH) 

2. uzavření smlouvy č. 60/17 na realizaci veřejné zakázky VZMR/DsH/6/17  

– „Vybavení pokojů střediska Luna“ – dílčí části 3 – 20 ks kardiackých 

křesel příspěvkovou organizací Domov seniorů Havířov se společností LB 

BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav,  

IČO: 26224461, dne 8. 11. 2017 s cenou 274.000  Kč bez DPH (331.540 Kč 

včetně DPH) 

3. uzavření smlouvy č. 60/17 na realizaci veřejné zakázky VZMR/DsH/6/17  

– „Vybavení pokojů střediska Luna“ – dílčí části 4 – 150 ks evakuačních 

podložek příspěvkovou organizací Domov seniorů Havířov se společností  

APOS BRNO, s.r.o., se sídlem Kotlanova 3, 628 00 Brno, IČO: 46980709, 

dne 14. 11. 2017 s cenou 165.000  Kč bez DPH (199.650  Kč včetně DPH) 

4. zrušení dílčí části 1 – 20 ks pečovatelských lůžek, včetně vyškolení a 20 ks 

matrací veřejné zakázky VZMR/DsH/6/17 – „Vybavení pokojů střediska 

Luna“ 

5. uveřejnění smluv č. 62/17 a 63/17 na realizaci veřejné zakázky  

VZMR/DsH/6/17 – „Vybavení pokojů střediska Luna“ – dílčí části 3 a 4 

v registru smluv dne 20. 11. 2017 

6. uveřejnění smlouvy č. 60/17 na realizaci veřejné zakázky VZMR/DsH/6/17  

– „Vybavení pokojů střediska Luna“ – dílčí části 2 v registru smluv dne 14. 

11. 2017 

Z: ředitel DSH, p. o. 

T: prosinec 2018 
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3949/78RM/2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly  

hospodaření za období leden – říjen 2017_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Zprávu z kontroly hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,  

IČO 70305374, za období leden – říjen 2017, dle Přílohy č. 1 

 

 
3950/78RM/2017 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

Havířova v roce 2018______________________________________________                                 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit termíny zasedání Zastupitelstva města 

Havířova v roce 2018 takto: 

 

29. 01. 2018  

26. 02. 2018  

23. 04. 2018 

25. 06. 2018 

24. 09. 2018  

    

s c h v a l u j e 

 

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2018 takto: 

 

17. 01. 2018 

14. 02. 2018 

07. 03. 2018 

28. 03. 2018 

11. 04. 2018 

02. 05. 2018 

23. 05. 2018 

13. 06. 2018 

27. 06. 2018 

25. 07. 2018 

29. 08. 2018 

12. 09. 2018 

03. 10. 2018 
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3951/78RM/2017 - Statut sociálního fondu____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Statut Sociálního fondu dle Přílohy č. 1 

s účinností od 1.1.2018 

 

 

3952/78RM/2017 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného  

člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2018_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 
 

Zastupitelstvu města Havířova stanovit náhradu výdělku ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který 

není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2018 ve výši 

200 Kč/1 hodina výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva strávil na zasedání 

zastupitelstva nebo na schůzi rady města, maximálně však 5.000 Kč/měsíc.  

Za výkon funkce se považuje skutečná účast člena Zastupitelstva města 

Havířova na zasedání zastupitelstva nebo na schůzi rady města a maximálně  

6 hodin přípravy na každé z těchto jednání, kterého se člen Zastupitelstva města 

Havířova zúčastnil 

 

 
3953/78RM/2017 - Plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2018_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 
 

Zastupitelstvu města Havířova schválit poskytnutí plnění členům Zastupitelstva 

města Havířova od 1.1.2018:  

 

1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku při přijímání  

projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se 

zastupováním města na veřejných občanských obřadech z rozpočtu města: 

a) uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova ve výši 5.000 Kč/měsíc,  

v měsíci, kdy přijímali projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do 

manželství nebo zastupovali město při občanském obřadu (jubilejní 

manželské obřady, vítání dětí) se tento příspěvek zvyšuje  

na 7.000 Kč/měsíc 

b) neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova ve výši  

2.000 Kč/měsíc v měsíci, kdy přijímali projev vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství nebo zastupovali město při občanském obřadu 

(jubilejní manželské obřady, vítání dětí) 
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2. příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena  

Zastupitelstva města Havířova, včetně jazykového vzdělávání, z rozpočtu 

města: 

a) uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova v plné výši, 

b) neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova až do výše  

4.000 Kč/kalendářní rok; příspěvek bude poskytnut na základě účetních 

dokladů osvědčujících úhradu vzdělávacích programů 

 

3. odměnu ve výši 5.000 Kč při dosažení životního výročí 50 let věku  

a každých dalších 10 let věku z rozpočtu města, která je splatná v měsíci 

následujícím po dosažení životního výročí 

 

4. uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova: 

a) příspěvek na stravování poskytovaný z rozpočtu města a ze sociálního  

fondu ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným do 

Magistrátu města Havířova dle vnitřního předpisu Magistrátu města 

Havířova a rozpočtu sociálního fondu,  

b) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové  

penzijní spoření nebo životní pojištění poskytovaný ze sociálního fondu  

ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu 

města Havířova dle rozpočtu sociálního fondu,  

c) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit  

poskytovaný ze sociálního fondu ve výši, ve které je poskytován 

zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle rozpočtu 

sociálního fondu, 

d) příspěvek na rekreaci poskytovaný ze sociálního fondu ve výši, ve které je  

poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle 

rozpočtu sociálního fondu, 

e) příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena  

zastupitelstva města formou úhrady úrazového pojištění (obdoba 

zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání) z rozpočtu města, 

f) v kalendářním roce není možno současně poskytnout příspěvek dle bodu  

4. písm. b) a 4. písm. d) tohoto usnesení 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

vydání vnitřního předpisu Magistrátu města Havířova o poskytování příspěvku 

na ošatné, který bude, v souladu s §80 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění účinném od 1.1.2018, vydán po 1.1.2018 

 

 
3954/78RM/2017 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2018_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 
 

Zastupitelstvu města Havířova  

stanovit  
1. výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova s účinností  

od 1.1.2018 takto: 
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1.1. člen Zastupitelstva města Havířova, který nepobírá odměnu za výkon  

funkce člena Rady města Havířova, předsedy nebo člena výboru 

Zastupitelstva města Havířova, předsedy nebo člena komise Rady města 

Havířova nebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu města, ve výši 

2.371 Kč/měsíc, 

1.2. člen Rady města Havířova ve výši 9.482 Kč/měsíc, 

1.3. předseda výboru Zastupitelstva města Havířova, předseda komise Rady  

města Havířova nebo předseda zvláštního orgánu města ve výši  

4.741 Kč/měsíc;   

1.4. člen výboru Zastupitelstva města Havířova,  komise Rady města  

Havířova nebo zvláštního orgánu města ve výši 2.621 Kč/měsíc; tato 

odměna náleží v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň 

jedno zasedání výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady 

města Havířova nebo zvláštního orgánu města a neuvolněný člen 

Zastupitelstva města Havířova na něm byl přítomen; členovi 

Zastupitelstva města Havířova při výkonu druhé a další funkce člena 

výboru, komise nebo zvláštního orgánu města ve stejném kalendářním 

měsíci a členovi Rady města Havířova náleží zvýšení této odměny  

o 250 Kč/měsíc 

1.5. v případě souběhu funkcí dle bodu 1.2., 1.3. a 1.4. tohoto usnesení  

se odměny za jejich výkon sčítají až do výše souhrnu odměn za tři různé 

funkce a odměna dle bodu 1.1. členovi Zastupitelstva města Havířova 

nenáleží 

2. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci předsedy komise Rady města  

Havířova nebo předsedy zvláštního orgánu města ve výši 4.741 Kč/měsíc 

3. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci člena výboru Zastupitelstva města  

Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města  

ve výši 250 Kč za každé zasedání výboru Zastupitelstva města Havířova, 

komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města,  

kterého se zúčastnil. Tato odměna bude vyplacena v I. čtvrtletí následujícího 

kalendářního roku 

4. nárok na odměnu za výkon funkce dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení vzniká  

dnem zvolení nebo jmenování do funkce 

 

   
3955/78RM/2017 - Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 18.12.2017__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 18. prosince 2017 od 13:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle přílohy  

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

      primátorka města                      náměstek primátorky  

                     pro hospodářský rozvoj 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/106 850/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 21.12.2017 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 79. schůze Rady města Havířova 

konané dne 20.12.2017 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.12.2017  

 

3956/79RM/2017 - Zvolení ověřovatele 79. schůze RMH, konané dne 20.12.2017 

 

3957/79RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 78. schůze RMH, konané dne 06.12.2017  

 

3958/79RM/2017 - Schválení pořadu 79. schůze RMH, konané dne 20.12.2017 

 

3959/79RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 79. RMH 

 

3960/79RM/2017 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2018 

 

3961/79RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3962/79RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3963/79RM/2017 - „Oprava hydroizolace 1.PP budovy na ulici Jana Žižky 3, Havířov“  

– zahájení zadávacího řízení 

 

3964/79RM/2017 - VZ/111/MRA/17 - „Tendr na úklidové práce ve vybraných domech  

ve vlastnictví  

 

3965/79RM/2017 - Rozhodčí řízení o zaplacení částky 1 500 000 Kč – rozhodčí smlouva  

s Městskou realitní agenturou, s.r.o.  

 

3966/79RM/2017 - Uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí  

ve vlastnictví města s Městskou realitní agenturou, s.r.o. 

 

3967/79RM/2017 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  

červen až listopad 2017 

 

3968/79RM/2017 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017 

 

3969/79RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

3970/79RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů 

 

3971/79RM/2017 - Žádosti o přidělení konkrétního obecního bytu       

 

3972/79RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Bronislava Balonová 

 

3973/79RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 

3974/79RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Miroslav Sabo 

 

3975/79RM/2017 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží v  k.ú. Bludovice      

 

3976/79RM/2017 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark 
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3977/79RM/2017 - Nájem pozemků v k.ú. Havířov – město v majetku Agentury ochrany  

přírody a krajiny ČR    

 

3978/79RM/2017 - Ukončení nájmu dohodou, záměr pronájmu části nemovité věci  

 

3979/79RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu garážového stání 

 

3980/79RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– p. Anna Němcová 

 

3981/79RM/2017 - Energetické centrum Horní Suchá 

 

3982/79RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

3983/79RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 50 z Integrovaného  

regionálního operačního programu, Udržitelná doprava – Integrované 

projekty ITI – projekt „Přednádražní prostor Havířov“ 

 

3984/79RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

3985/79RM/2017 - Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům školských příspěvkových  

organizací 

 

3986/79RM/2017 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

ZŠ F. Hrubína 

 

3987/79RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ a MŠ Frýdecká   

 

3988/79RM/2017 - Cena pro stočné na rok 2018 

 

3989/79RM/2017 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města  

pro rok 2018 

 

3990/79RM/2017 - Odběr a zneškodnění odpadu z činnosti VPP v roce 2018 – zadání veřejné  

zakázky malého rozsahu 

 

3991/79RM/2017 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání  

s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2018 

 

3992/79RM/2017 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru  

elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s.  

 

3993/79RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2018 

 

3994/79RM/2017 - Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. 122/SSRZ/2017 

 

3995/79RM/2017 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu 
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3996/79RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   

 

3997/79RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace Městským kulturním  

střediskem Havířov  

 

3998/79RM/2017 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní  

poměr 2018  

 

3999/79RM/2017 - VZ/536/ORG/17 – „Výběr pojišťovacího makléře“ – rozhodnutí  

o vyloučení uchazečů a o výběru nabídky  

 

4000/79RM/2017 - Odvolání vedoucí odboru MMH 

 

4001/79RM/2017 - Změny ve složení komisí RMH 

 
 

 

 

 

 

  



 
USNESENÍ  

ze 79. schůze Rady města Havířova 
konané dne 20.12.2017 

5 

U S N E S E N Í 

ze 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.12.2017 

 

3956/79RM/2017 - Zvolení ověřovatele 79. schůze RMH, konané dne 20.12.2017____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 79. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 20.12.2017 

       paní Mgr. Stanislavu GORECKOU 

 

 

3957/79RM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 78. schůze RMH, konané dne 06.12.2017______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 78. schůze Rady města Havířova, která se konala 

06.12.2017. 

 

 

3958/79RM/2017 - Schválení pořadu 79. schůze RMH, konané dne 20.12.2017______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.12.2017  

dle přílohy s touto úpravou: 

 

- vypuštění bodů: 

42. Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků 

45. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Městskou realitní  

agenturou, s.r.o. 

 

 

3959/79RM/2017 - Kontrola plnění usnesení pro 79. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
3223/65RM/2017 Smlouva o dodávce tepelné energie do objektu  

na ul. Mánesova, Havířov-Město, po doplnění tepelného 
zařízení v rámci rekonstrukce objektu na Domov  
se zvláštním režimem 

3611/72RM/2017 Zřízení pozemkových služebností 
3674/74RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 4. část“ 
 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 
3066/62RM/2017 Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů 

na tuhá paliva na území města Havířova z rozpočtu města  
na rok 2018 a 2019 a uzavření Smlouvy o spolupráci 
s Moravskoslezským krajem 

3301/66RM/2017 Zřízení věcného břemene pro stavbu „Odkanalizování 
Havířova, IV. etapa, část města Šumbark, P2 lokalita  
U Jelena “ 

3676/74RM/2017 Zřízení pozemkových služebností 
3741/75RM/2017 Rozhodčí řízení o zaplacení částky 1 500 000 Kč - návrh 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 
3823/76RM/2017 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 
3824/76RM/2017 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 
3826/76RM/2017 Pronájem části stavby v areálu Dukla 
3844/76RM/2017 Předběžný souhlas s pořízením movitého majetku 
3871/77RM/2017 VZ/393/MP/17 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov 

2018-2021“  
3873/77RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
3875/77RM/2017 „Výměna prosklených výkladců Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 

33, 59, Havířov“ rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
3880/77RM/2017 Uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociálním 

automobilu 
3891/78RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
3893/78RM/2017 Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „Oprava střechy na ul. Moravská 
1, 3, 5, Havířov-Šumbark“ 

3897/78RM/2017 Návrh na stanovení platu ředitelům školských příspěvkových 
organizací 

3914/78RM/2017 Nájem pozemků v k.ú. Havířov – město v majetku Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR 

3929/78RM/2017 „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita 
Fryštátská a okolí“ - zahájení zadávacího řízení 

3936/78RM/2017 VZ/99/OSRM/17 – Dílčí část 2 – Legislativa – „Zvyšování 
kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“  
- rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a oprava usnesení 
3836/76RM/2017 ze dne 15.11.2017 

3948/78RM/2017 Veřejná zakázka  VZMR/DsH/6/17 – „Vybavení pokojů 
střediska Luna“ (identifikátor na profilu zadavatele 
P17V00000001) – informace o výběru nejvhodnější nabídky 
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3960/79RM/2017 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2018_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zajišťování reklamy na volné byty v majetku města Havířova na náklady účtu 

hospodářské činnosti dle zpracované přílohy č. 1 - „Plán reklamní kampaně  

na volné byty v majetku města Havířova - 2018“ 

                                                              Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru  

MRA, s.r.o. 

                                                                    T: rok 2018 

 

  

3961/79RM/2017 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní  

agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách 

spojených s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 12. 2017 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

3962/79RM/2017 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k 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:  

 
a) Byt č. 31 o velikosti 0+1  na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
b) Byt č. 62 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. …………………… 
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c) Byt č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Eduarda Urxe 285/1, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  

3. …………………….   
 
d) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 991/46, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
e) Byt č. 6 o velikosti 1+kk  na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
f) Byt č. 7 o velikosti 1+2  na ulici Národní třída 579/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
g) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 999/54, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
h) Byt č. 20 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
i) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 875/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
j) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici 1. máje 870/14, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
k) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1063/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
l) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1467/40,  

Havířov - Podlesí,  
pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  

3. …………………….   
 

m) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1151/12, Havířov - Podlesí,  
pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………… 

 
n) Byt č. 19 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1169/1c,  

Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 
o) Byt č. 6 o velikosti 1+2 II. ktg. na ulici Hornická 681/67,  

Havířov - Prostřední Suchá,  
pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………… 

 
p) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Sukova 818/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
q) Byt č. 41 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………………… 
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r) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 
s) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,  

Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 
t) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 289/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………………… 
 
u) Byt č. 12 o velikosti 1+4 na ulici Mozartova 1060/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
v) Byt č. 1 o velikosti 1+4 na ulici Dlouhá třída 1031/71, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. ……………………,  
3. …………………….   

 
w) Byt č. 6 o velikosti 1+5 na ulici Emy Destinnové 1166/16,  

Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

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: vedoucí  

ekonomického 

odboru  

MRA, s.r.o. 

T: 15. 1. 2018 

 

 

3963/79RM/2017 - „Oprava hydroizolace 1. PP budovy na ulici Jana Žižky 3, Havířov“  

– zahájení zadávacího řízení________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

práce „Oprava hydroizolace 1. PP budovy na ulici Jana Žižky 3, Havířov“ 

 

2. rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

následné zakázky (opce):  ne 

 

3. dílčí plnění:                                             ne 

poskytnutí zálohy:                     ne 

čerpání dotace:  ne 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. varianty nabídky:  ne 
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5. doba realizace veřejné zakázky:                              

předpokládané zahájení: 2/2018 

termín dokončení:  do 4 měsíců od předání staveniště 

 

6. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč  

 bez DPH (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost: 

v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení 

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší  

3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

- doklad osvědčující odbornou způsobilost – osvědčení o autorizaci nebo  

osvědčení o registraci usazené osoby či hostující osoby 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 (dále jen „autorizace“), v oboru pozemní stavby 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti  

 

10. technická způsobilost: 

- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. hydroizolace  

základového zdiva v minimální hodnotě 1 500 000 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  

 

- průměrný roční počet zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení  

za poslední 1 rok, a to alespoň 5 zaměstnanců nebo osob v obdobném 

postavení - čestné prohlášení 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to: 

a) autorizaci v oboru pozemní stavby  

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních zakázek  

s obdobným předmětem plnění, tj. hydroizolace základového zdiva  

– čestné prohlášení 

 

11. další podmínky: 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:   

- listinnou formou 

 

13. složení komise dle bodu 13. důvodové zprávy 
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14. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu  

14. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e 

 

komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídek 

 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat výzvu k podání nabídky  

a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava 

hydroizolace 1.PP, budovy na ulici Jana Žižky 3, Havířov“ 

                                       

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru  

MRA, s.r.o. 

T: do 30 dnů  

ode dne schválení 

financování  

této veřejné zakázky 

Zastupitelstvem 

města Havířova 

 

 

3964/79RM/2017 - VZ/111/MRA/17 - „Tendr na úklidové práce ve vybraných domech  

ve vlastnictví_____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na služby „Tendr na úklidové práce“ společnosti FD Servis Clean s.r.o., 

Marty Krásové 4452/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 02820048, 

s nabídkovou cenou za 12 měsíců ve výši 1 090 536 Kč bez DPH 

(1 254 116,40 Kč s DPH) 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

„Tendr na úklidové práce“ takto: 

2. místo:   SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2  

- Vinohrady, IČ: 25638955, s nabídkovou cenou 1 895 832 Kč  

bez DPH (2 180 206,80 Kč s DPH) 

3. místo:   PEGASUS Investment s.r.o., Hlavní 778, 739 34 Šenov,  

IČ: 02029375, s nabídkovou cenou za 12 měsíců ve výši  

2 093 976 Kč bez DPH (2 408 072,40 Kč s DPH) 

4. místo:   Jiří Sklář, Patrice Lumumby 2231/80, 700 30 Ostrava  

- Zábřeh, IČ: 42877202, s nabídkovou cenou za 12 měsíců  

ve výši 2 112 840 Kč bez DPH (2 429 766 Kč s DPH) 
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5. místo:   Havířovský sociální podnik, s.r.o., Na Nábřeží 231/6,  

736 01 Havířov – Město, IČ: 03957322, s nabídkovou cenou  

za 12 měsíců ve výši 2 168 700 Kč bez DPH (2 494 005 Kč 

s DPH) 

 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení o výběru 

nejvýhodnější nabídky uchazečům o výše uvedenou zakázku a zajistit podpis 

smlouvy 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru  

MRA, s.r.o. 

                    T: 29.12.2017 

 

 

3965/79RM/2017 - Rozhodčí řízení o zaplacení částky 1 500 000 Kč – rozhodčí smlouva  

s Městskou realitní agenturou, s.r.o._________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e    n a   v ě d o m í   

 

výběr advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, s.r.o., se sídlem 

Ostrava-Mariánské Hory, Sokola Tůmy 743/16, PSČ 709 00, IČO: 03604772 

k zastupování statutárního města Havířov v rozhodčím řízení u Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky ve věci zaplacení částky 1 500 000 Kč  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření rozhodčí smlouvy se společností Městská realitní agentura, s.r.o.,  

IČO: 64084744, o rozhodčím řízení ve věci zaplacení částky 1 500 000 Kč,  

ve znění dle přílohy  

 

 

3966/79RM/2017 - Uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí  

ve vlastnictví města s Městskou realitní agenturou, s.r.o.________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ve vlastnictví 

města mezi statutárním městem Havířovem a společností Městská realitní 

agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov-Město, PSČ 763 01,  

IČO: 64084744, s účinností od 1. 1. 2018 ve znění přílohy č. 1 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem příkazní 

smlouvy  

                                                                                           Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2017 

 

 

3967/79RM/2017 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  

červen až listopad 2017____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného 

rozpočtu města Havířova, které byly realizované v období červen až listopad 

2017 u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu 

 

 

3968/79RM/2017 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

4. úpravu odpisových plánů na rok 2017 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách 

materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 46 610 508,50 Kč 

 

 

3969/79RM/2017 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 152. a 153., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 152.  

a 153., dle důvodové zprávy a příloh. 
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3970/79RM/2017 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 33 o vel. 0+1 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě ……………………………………………  
p. Ervínu Slonkovi, ……………………………………… 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, č. 2 a č. 3      

 
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 0+1 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě ……………………………………………  
p. Miluši Papalové, ……………………………………… 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 nájemné bude hrazeno měsíčně  

 
3. přidělení 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 …………………………………………… manž.  
Ing. Jiřímu Masopustovi a Ing. Haně Masopustové, …………………, 
…………………………………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, č. 2 a č. 3    

 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 17 o vel. 1+1 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ……………………………………… p. Margitě Hájkové, t.b. 

……………………………………… 

 

     

3971/79RM/2017 - Žádosti o přidělení konkrétního obecního bytu________________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 18 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ……………………………………… p. Jánu Mudroňovi, 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, č. 2 a č. 3      
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n e s c h v a l u j e 

 

- přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 18 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ……………………………………… 

Bc. Martině Kopkášové, ……………………………………… 

 

- přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 18 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ……………………………………… 

p. Jaroslavu Voráčovi a p. Jaroslavě Mutinové, ………………………………, 

……………………       

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě s výtahem 

v lokalitě Havířov-Město p. Jaroslavu Voráčovi a p. Jaroslavě Mutinové,  

……………………………………… 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, č. 2 a č. 3      

 

     

3972/79RM/2017 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Bronislava Balonová_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného 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 ……………………………………… 

p. Bronislavě Balonové, ……………………………………… 

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 nájemné bude hrazeno měsíčně a stanovena jistota bude uhrazena splátkami 

ve výši 500,00 Kč/měsíc      

 

    

3973/79RM/2017 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________      
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Jiřího Zdeňka, ………………………………,  

………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 17, vel. 1+3 v domě  

………………………………………, jehož nájemkyní je jeho družka  

p. Naděžda Cisariková  



 
USNESENÍ  

ze 79. schůze Rady města Havířova 
konané dne 20.12.2017 

16 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Matěje Schindlera, ………………………… 

………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+2 

v domě ……………………………………… 

, jehož nájemkyní je jeho matka Mgr. Alena Schindlerová  

 

     

3974/79RM/2017 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Miroslav Sabo_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ……………………………………… 

s p. Miroslavem Sabem, …………………………………  pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- 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, č. 2 a č. 3 s tím, že nájemné bude 

hrazeno měsíčně a stanovená jistota uhrazena splátkami ve výši  

500,00 Kč/měsíc        

 

 

3975/79RM/2017 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží v k.ú. Bludovice___________      

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 
1. záměr prodeje pozemku parc.č. 3097, k.ú. Bludovice o výměře  

19 m
2
manželům Ing. Janu Boháčkovi a Jarmile Boháčkové, oba bytem 

…………………………………, pod již postavenou stavbou garáže 

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 3117, k.ú. Bludovice o výměře 20 m
2 

panu  

Lumíru Lepíkovi, ………………………………………,  

pod již postavenou stavbou garáže 

 

 

3976/79RM/2017 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark__________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části pozemku  parc.č. 1374/55, ostatní plocha, o výměře  

14 m
2
, k.ú. Šumbark, společnosti AHOLD Czech  Republic, a.s., se sídlem 

Radlická 520/117, Jinonice, Praha 5, IČO: 440 12 373, za účelem umístění 

krytého vozíkového parkboxu pro zákazníky prodejny Albert  
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v Havířově - Šumbarku 

 

   

3977/79RM/2017 - Nájem pozemků v k.ú. Havířov – město v majetku Agentury ochrany  

přírody a krajiny ČR_____________________________________________    

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

v rámci vypořádání stavby „1. etapa cyklostezek – stavba1./01  

Havířov – Žermanická přehrada“,  - SO 112, k. ú. Havířov – město,  nájem částí 

pozemků  parc. č. 4346/7 o  výměře 381 m
2
, parc. č. 4369/2 o  výměře 400 m

2
, 

parc. č. 4371/2 o  výměře 11 m
2
,  parc. č. 4374/5 o výměře 2.493 m

2
,  parc.  

č. 4383/2 o výměře 23 m
2 

a parc. č. 4389/2 o výměře 296 m
2 

v k. ú.  

Havířov – město, celkem 3.604 m
2 

pod stavbou cyklostezky v majetku města, 

ve vlastnictví pronajímatele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,  

Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha, na dobu jednoho roku s účinností  

od 1. 1. 2018, s možností prodloužení vždy o jeden rok, nejdéle však na dobu 

udržitelnosti projektu, tj. do 30. 4. 2021 s tím, že doba nájmu může skončit 

převodem předmětu nájmu na nájemce, nájemné činí 40,00 Kč/m
2
/rok   

tj. za výměru 3.604 m
2
 celkem 144.160,00Kč/rok  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy a dodatků k prodloužení doby nájmu   

                                                                                                                 Z: vedoucí EO                                                                                                 

                                                                                                                 T:  30. 4. 2018  

 

 

3978/79RM/2017 - Ukončení nájmu dohodou, záměr pronájmu části nemovité věci__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti č. 103 a č. 104 o výměře  

38,10 m
2
 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m

2
 v přízemí 

budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, 

nájemci p. Martinu Honsovi, IČO: 62336304, dohodou k 31. 12. 2017 

2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 103 a č. 104  

o výměře 38,10 m
2
 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m

2
 

v přízemí budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, 

Havířov-Město 
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3979/79RM/2017 - Výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu garážového stání_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpověď nájemní smlouvy na část nemovité věci – garážové stání č. 5  

o výměře 19,61 m
2
 v  suterénu domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 

2, Havířov-Město, nájemci p. Richardu Herecovi, z důvodu využití stání  

pro nájemníka DPS; v případě dohody s nájemcem ukončení nájmu 

v dřívějším termínu 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – garážového stání č. 5 o výměře  

19,61 m
2
 v suterénu domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 2,  

Havířov-Město, Ing. Miroslavu Bémovi, ke garážování osobního vozidla 

 

 

3980/79RM/2017 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– p. Anna Němcová_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 25,80  m
2
  

(prodejna papír + hračky) a o celkové výměře 46,17 m
2
 (prodejna potravin, 

sběrna sazky) v přízemí obytného domu na ul. Jedlová 2, Havířov-Šumbark, 

část pozemku parc. č. 2105/48 v k.ú. Šumbark o výměře 100 m
2
 (přístupový 

chodník) a reklamní zařízení o výměře 0,15 m
2
 umístěné na fasádě domu, 

z nájemkyně p. Anny Němcové, IČO: 03880494, na p. Jána Kojdu,  

IČO: 01890131 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- účel: prodejna papír + hračky, prodejna potravin, sběrna sazky, přístupový  

- nájemné 287,00 Kč/m
2
/rok bez DPH, nájemné za pozemek 120,00 Kč/m

2
/rok  

bez DPH, nájemné za reklamní zařízení 1.500,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2018 

 

 

3981/79RM/2017 - Energetické centrum Horní Suchá__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

zaslat námitky statutárního města Havířova v rámci řízení 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 
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p o v ě ř u j e      

 

primátorku statutárního města Havířova, podpisem námitek v rámci řízení 

o zahájení územního řízení k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

„Energetické centrum Horní Suchá“  

          Z: vedoucí EO 

          T: 15. 1. 2018 

 

 

3982/79RM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 12.12.2017 dle příloh 

 

  

3983/79RM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 50 z Integrovaného  

regionálního operačního programu, Udržitelná doprava – Integrované 

projekty ITI – projekt „Přednádražní prostor Havířov“________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení projektového záměru a následné předložení žádosti o podporu 

v rámci Výzvy č. 50 Integrovaného regionálního operačního programu, 

Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI, prioritní osa 1 

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 Zvýšení 

podílu udržitelných forem dopravy na projekt „Přednádražní prostor Havířov“, 

dle důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem projektového záměru, 

žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení 

žádosti 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat projektový záměr a následně předložit žádost o poskytnutí 

podpory v souladu s výzvou nositele ITI ve vazbě na výzvu Řídícího orgánu 

IROP č. 50 a v souladu se závaznými dokumenty Integrovaného regionálního 

operačního programu   

Z: vedoucí KP 

T: 30.06.2018 
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3984/79RM/2017 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) 

 

- peněžitý dar ve výši 2 000 Kč od společnosti MEDIPRAX comp s.r.o.,  

‚Budovatelů 991/20b, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 28590431  

- pořádání akce „Florbalový turnaj“ 

- peněžitý dar ve výši 2 000 Kč od společnosti INGREDIA  s.r.o.,  

Příborská 818, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 27289907 – pořádání akce  

„Florbalový turnaj“ 

 

2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

(IČO: 62331221) 

 

- peněžitý dar ve výši 30 000 Kč od společnosti VINAMET CZ s.r.o.,  

Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město, IČO: 26845148 - konání školní  

akademie pořádané u příležitosti 60. výročí školy 

- peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od společnosti GATTOM - M.T.G. s.r.o.,  

Ostravská 557, 735 41 Petřvald, IČO: 25389157 - konání školní akademie  

pořádané u příležitosti 60. výročí školy 

 

3. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634) 

 

- peněžité dary v celkové výši 15 600 Kč od rodičů dětí (jmenný seznam viz  

příloha č. 3) – na nákup hraček pod stromeček 

 

4. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČO: 70958131) 

 

- peněžitý dar ve výši 31 803 Kč od společnosti WOMEN  

FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle  

(IČO: 24231509) – zajištění stravování pro žáky školy pro šk. rok  

2017/2018 (od 3. 1. 2018 do 29. 6. 2018) 
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3985/79RM/2017 - Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům školských příspěvkových  

organizací_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace: 

 

1. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace        

Mgr. Elišce Tomíčkové 

2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace 

    PaedDr. Svatopluku Novákovi 

  

od 1. 1. 2018 ve výši uvedené v důvodové zprávě 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr výše jmenovaným ředitelům základních škol  

 

                                                                                            Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                T: prosinec 2017 

 

                                         

3986/79RM/2017 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

ZŠ F. Hrubína___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 

Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723, dle přílohy 

č. 1 

 

o d v o l á v á 

 

ředitele Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723, Mgr. Tomáše Ptáčka, z vedoucího pracovního místa  

ke dni 30. 4. 2018  

 

u k l á d á 

 

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: 12/2018 
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3987/79RM/2017 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ a MŠ Frýdecká______________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecké, příspěvková 

organizace, IČO: 48805289 zastoupené zástupcem statutárního orgánu  

Mgr. Monikou Gelnarovou pronájem části nemovité věci na dobu neurčitou 

níže uvedené fyzické osobě:  

 

Václav Kufa, ………………………………………, za podmínek: 

předmět nájmu:  garáž o výměře 21 m
2
 

účel nájmu:  užívání garáže jako skladovacích prostor 

doba nájmu:  od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce 

 

 

3988/79RM/2017 - Cena pro stočné na rok 2018_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informaci o principech pro stanovení ceny pro stočné v souvislosti s dotačními 

podmínkami OPŽP a způsobu stanovení ceny pro stočné pro rok 2018  

dle důvodové zprávy  

 

s c h v a l u j e  

 

1. cenu pro stočné platnou od 1. 1. 2018 ve výši 33,42 Kč za 1 m
3
 (bez DPH)  

a Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2018 včetně kalkulace této ceny  

pro stočné dle přílohy č. 1 

 

2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2018  

provozovateli Technickým službám Havířov a.s., IČ: 25375601,  

ve výši 1 789 632,00 Kč (bez DPH) dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

zajistit zveřejnění „Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2018 včetně kalkulace 

ceny pro stočné 2018“ 

          Z: vedoucí OKS  

T: 01/2018 
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3989/79RM/2017 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města  

pro rok 2018_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informaci o principech pro stanovení ceny za odpadní vodu předanou  

a převzatou (pouze za převedení odpadních vod kanalizační sítí) mezi 

statutárním městem Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s. dle důvodové 

zprávy 

 

s c h v a l u j e  

 

cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 1. 1. 2018 ve výši 0,51 Kč za 1 m
3
 

(bez DPH), včetně 15 % DPH 0,59 Kč za 1 m
3
, za převedení odpadních vod 

z kanalizace (bez čištění) ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. kanalizací  

ve vlastnictví statutárního města Havířov   

 

u k l á d á 

 

zajistit zveřejnění „Oznámení o cenách za odpadní vodu převzatou pro rok 

2018 včetně kalkulací cen za odpadní vodu převzatou 2018“ 

 

          Z: vedoucí OKS 

T: 01/2018 

 

 

3990/79RM/2017 - Odběr a zneškodnění odpadu z činnosti VPP v roce 2018 – zadání veřejné  

zakázky malého rozsahu___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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 zneškodnění odpadu z činnosti VPP v roce 2018“ 

společnosti Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1321/1, Horní Suchá,  

IČO: 47677287 

 

p ř i d ě l u j e 

 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu z činnosti VPP 

v roce 2018“ společnosti Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1321/1, Horní 

Suchá, IČO: 47677287, na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2018, za nejvýše 

přípustnou celkovou cenu 1 000 000,00 Kč bez DPH a jednotkové ceny 

uvedené v příloze za předpokladu, že financování veřejné zakázky bude kryto 

schváleným rozpočtem OJ 8 na r. 2018 pro tuto činnost  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu z činnosti VPP 

v roce 2018“ se společností  Depos Horní Suchá, a.s.  

                                                                                                            Z: vedoucí OKS 

          T: 01/2018 

 

 

3991/79RM/2017 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání  

s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2018__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ceny pro podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému pro nakládání 

s komunálním odpadem na území města Havířova, na rok 2018 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     

 

 

3992/79RM/2017 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru  

elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s._____________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy číslo 272/OMHD/07 o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 

Praha 4, IČ 272 57 843, dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem dodatku č. 1 smlouvy číslo 272/OMHD/07  

o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. 

 

                     Z: vedoucí OKS 

T: 01/2018 
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3993/79RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2018 

 

 

Rada města Havířova                                                              

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o ceně tepla pro rok 2018 od Havířovské teplárenské společnosti, a.s. 

 

 

3994/79RM/2017 - Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. 122/SSRZ/2017__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

uzavření dodatku ke kupní smlouvě o výměně stávajících zářivek ve 

Víceúčelové hale Havířov za LED svítidla, uzavřené mezi SSRZ Havířov  

a společností ELOM s.r.o., dle přílohy č. 1  

 

 

3995/79RM/2017 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Okresního fotbalového svazu Karviná, IČO: 22883053, o bezplatný 

pronájem nebo slevu na pronájmu Sportovní haly Žákovská, na ul. Komunardů, 

Havířov-Město a Městské sportovní haly, na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, 

ke konání Zimní ligy starších přípravek – soutěž pro děti mladší 12 let,  

dle přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Sportovní haly Žákovská a Městské sportovní haly Okresnímu 

fotbalovému svazu Karviná, IČO: 22883053, ke konání Zimní ligy starších 

přípravek – soutěž pro děti mladší 12 let, ve dnech 26. 11. 2017, 10. 12. 2017, 

14. 1. 2018, 3. 2. 2018 a 17. 2. 2018, za podmínky úhrady nákladů souvisejících 

s užíváním vypůjčených prostor 

 

 

3996/79RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov_________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město: 

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo kultury  
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Název dotačního programu: Knihovna 21. století          

Název projektu:   Cesty za knihou   

Celkové náklady na projekt: 40 000,- Kč 

Požadovaná výše dotace: 20 000,- Kč    

Spolufinancování 50% : 20 000,- Kč  z finančních prostředků Městské  

knihovny Havířov 

 

  

3997/79RM/2017 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace Městským kulturním  

střediskem Havířov_______________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotace Moravskoslezský kraj – Krajský úřad,  

IČO: 70890692, z dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti 

kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018 příspěvkovou organizací 

Městským kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985 

 

1)   poskytovatel dotace:   Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 

2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

 název operačního 

programu:   

Program podpory aktivit v oblasti kultury 

v Moravskoslezském kraji na rok 2018   

 název projektu:                        Havířovské slavnosti 2018 

 požadovaná výše dotace          250.000,-- Kč 

 spolufinancování:                    spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

z příspěvku na provoz pro rok 2018  

a z přidělené dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, dotačního Programu 

podpory aktivit v oblasti kultury 

v Moravskoslezském kraji na rok  2018 

   

2)   poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 

2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

 název operačního 

programu:   

Program podpory aktivit v oblasti kultury 

v Moravskoslezském kraji na rok 2018   

 název projektu:                        Mezinárodní varhanní festival VOX ORGANI, 

9. ročník   

 požadovaná výše dotace          150.000,-- Kč 

 spolufinancování: spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

z příspěvku na provoz pro rok 2018  

a z přidělené dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje, dotačního Programu 

podpory aktivit v oblasti kultury 

v Moravskoslezském kraji na rok 2018 
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3998/79RM/2017 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní  

poměr 2018______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných  

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2018  

na max. 350 zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb Magistrátu města 

Havířova 

 

  

3999/79RM/2017 - VZ/536/ORG/17 – „Výběr pojišťovacího makléře“ – rozhodnutí  

o vyloučení uchazečů a o výběru nabídky_____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á   
 

rozhodnutí o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení a o výběru nabídky  

na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/536/MP/17 - „Výběr pojišťovacího 

makléře“  

 

u k l á d á 

 

1. zajistit, prostřednictvím administrátora  PPE.CZ s.r.o., prokazatelné odeslání  

výzvy uchazeči SATUM CZECH s.r.o., IČO: 25373951, k doložení dokladu 

o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

VZ/536/MP/17 - „Výběr pojišťovacího makléře“ a k objasnění mimořádně 

nízké nabídkové ceny,  

Z: vedoucí ORG 

         T: 12/2017 

 

2. zajistit, prostřednictvím administrátora  PPE.CZ s.r.o., svolání komise  

k novému posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu VZ/536/MP/17 - „Výběr pojišťovacího makléře“  

 

Z: vedoucí ORG 

         T: 9.1.2018 

 

3. předložit RMH  návrh rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nabídky  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/536/MP/17 - „Výběr 

pojišťovacího makléře“ 

                     Z: vedoucí ORG 

                     T: RMH dne 17.1.2018 
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4000/79RM/2017 - Odvolání vedoucí odboru MMH____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, z funkce vedoucí odboru školství a kultury MMH  

paní Ing. Martinu Dresslerovou ke dni 22.12.2017 

 

 

4001/79RM/2017 - Změny ve složení komisí RMH_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

s účinností k 31. 12. 2017: 

 

Ing. Antonína Polického z funkce člena Komise pro občanské záležitosti 

 

Ing. Emila Macuru z funkce předsedy Občanské komise pro část města 

Havířov-Bludovice 

Ing. Karla Choduru z funkce člena Občanské komise pro část města  

Havířov-Bludovice 

 

Ing. Miroslava Szopa z funkce předsedy Občanské komise pro část města 

Havířov-Dolní Datyně 

 

Soňu Ryšánkovou Dosedělovou z funkce předsedkyně Občanské komise  

pro část města Havířov-Dolní Suchá 

Lenku Hargašovou z funkce člena Občanské komise pro část města  

Havířov-Dolní Suchá 

 

JUDr. Bronislava Bujoka z funkce předsedy Občanské komise pro část města 

Havířov-Podlesí 

 

j m e n u j e 

 

s účinností od 1. 1. 2018:                                                                                      

 

Jakuba Neužila členem Komise pro občanské záležitosti 

 

Ing. Vladislava Josieka předsedou Občanské komise pro část města  

Havířov-Bludovice 

Vladislava Fukalu členem Občanské komise pro část města Havířov-Bludovice 

Jakuba Neužila členem Občanské komise pro část města Havířov-Bludovice 

Ing. Emila Macuru členem Občanské komise pro část města Havířov-Bludovice 
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Miroslavu Olšákovou předsedkyní Občanské komise pro část města  

Havířov-Dolní Datyně 

Karla Kolorze členem Občanské komise pro část města Havířov-Dolní Datyně 

Ing. Miroslava Szopa členem Občanská komise pro část města Havířov-Dolní 

Datyně 

 

Lucii Potočkovou předsedkyní Občanské komise pro část města  

Havířov-Dolní Suchá 

Soňu Ryšánkovou Dosedělovou členkou Občanské komise pro část města 

Havířov-Dolní Suchá 

 

Vojtěcha Kozáka členem Občanské komise pro část města  

Havířov-Prostřední Suchá 

Miroslava Polaka členem Občanská komise pro část města  

Havířov-Prostřední Suchá 

Ing. Václava Wichra členem Občanská komise pro část města  

Havířov-Prostřední Suchá 

 

Dominika Pustowku členem Občanské komise pro část města Havířov-Šumbark 

Daniela Pawlase členem Občanské komise pro část města Havířov-Šumbark 

 

Ing. Petra Smrčka členem Občanské komise pro část města Havířov-Životice 

Bc. Danielu Ballovou, DiS. členkou Občanské komise pro část města  

Havířov-Životice 

René Chroboka členem Občanské komise pro část města Havířov-Životice 

 

Bc. Pavla Rapanta předsedou Občanské komise pro část města Havířov-Podlesí 

 

Rudolfa Cenigu předsedou Občanské komise pro část města Havířov-Město 

Henryka Szypku členem Občanské komise pro část města Havířov-Město 

Jakuba Dobosze členem Občanské komise pro část města Havířov-Město 

Kateřinu Kudrnovou členkou Občanské komise pro část města Havířov-Město 

Mgr. Dagmar Kotajnou členkou Občanské komise pro část města  

Havířov-Město 

Bc. Šárku Liškovou členkou Občanské komise pro část města Havířov-Město 

Ing. Petra Špoka členem Občanské komise pro část města Havířov-Město 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. rezignaci Ladislava Blahuty z funkce člena Občanské komise pro část města  

Havířov-Šumbark ke dni 31. 12. 2017 

 

2. rezignaci Ing. Petra Špoka z funkce člena Občanské komise pro část města  

Havířov-Šumbark ke dni 31.12.2017 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

      primátorka města                      náměstek primátorky  

                     pro hospodářský rozvoj 
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