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U S N E S E N Í 
z 36. schůze Rady města Havířova 

konané dne 10.02.2020  

 

 

 

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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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 36. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.02.2020  

 

1632/36RM/2020 - Zvolení ověřovatele 36. schůze RMH, konané dne 10.02.2020 

 

1633/36RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 35. schůze RMH, konané dne 27.01.2020 

 

1634/36RM/2020 - Schválení pořadu 36. schůze RMH, konané dne 10.02.2020 

 

1635/36RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 36. RMH 

 

1636/36RM/2020 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

                                Havířova za rok 2019 

 

1637/36RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov   

 

1638/36RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     

 

1639/36RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům - I.       

 

1640/36RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům - II. 

 

1641/36RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 606/12, k. ú. Bludovice 

 

1642/36RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice      

 

1643/36RM/2020 - Nabídka pozemků Bezúplatné nabytí pozemku v majetku ČR  

do majetku města 

 

1644/36RM/2020 - Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá v majetku Asental Land, s.r.o. 

 

1645/36RM/2020 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 944/8, k. ú. Šumbark 

 

1646/36RM/2020 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 944/244, k. ú. Šumbark 

 

1647/36RM/2020 - Prodloužení pronájmu částí pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-město 

 

1648/36RM/2020 - Změna smlouvy o výpůjčce s Městským kulturním střediskem Havířov 

 

1649/36RM/2020 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla 

 

1650/36RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ  

                                Distribuce, a. s. 

 

1651/36RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  

                                vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

1652/36RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností  

 

1653/36RM/2020 - Zřízení služebnosti - věcného břemene k plynárenskému zařízení  

                                na ul. Selská       
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1654/36RM/2020 - Úhrada pozemkové služebnosti formou splátek   

 

1655/36RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

 

1656/36RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí 

 

1657/36RM/2020 - Žádost o ukončení nájmu části nemovité věci 

 

1658/36RM/2020 - Žádost o přechodné snížení nájemného 

 

1659/36RM/2020 - Žádost o zrušení výpovědi 

 

1660/36RM/2020 - Snížení výměry pronajatých prostor 

 

1661/36RM/2020 - Zvýšení nájemného o inflaci za prostory sloužící k podnikání  

 

1662/36RM/2020 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

1663/36RM/2020 - 6. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019 

 

1664/36RM/2020 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020 – změna usnesení 

 

1665/36RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 1. – 16.  

 

1666/36RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO 

 

1667/36RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - ZŠ Gen. Svobody Havířov, ZŠ K. Světlé Havířov,  

                                ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

 

1668/36RM/2020 - Žádost o poskytnutí výpůjčky hřiště SSRZ Havířov 

 

1669/36RM/2020 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Naše Montessa, z.s.     

 

1670/36RM/2020 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,  

                                Havířov - Šumbark“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

                                malého rozsahu 

 

1671/36RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 

 

1672/36RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ a MŠ Zelená Havířov 

 

1673/36RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

 

1674/36RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ 1. máje Havířov 

 

1675/36RM/2020 - Souhlas s grantem PO - ZŠ Moravská Havířov 

 

1676/36RM/2020 - Souhlas s grantem PO -  ZŠ Mládežnická Havířov 

 

1677/36RM/2020 - Pořízení investičního movitého majetku PO - ZŠ Žákovská Havířov 
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1678/36RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů  

                                2020 – Asterix-SVČ, p. o., Havířov 

 

1679/36RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů nákladových účtů  

                                2019 - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

 

1680/36RM/2020 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov 

 

1681/36RM/2020 - Žádost o poskytnutí výpůjčky Kulturního domu Radost 

 

1682/36RM/2020 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2019 

 

1683/36RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

                                na rok 2020 

 

1684/36RM/2020 - Žádost o výpůjčku - turnaje v boccie 

 

1685/36RM/2020 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2020 

 

1686/36RM/2020 - Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování bikesharingu  

 

1687/36RM/2020 - Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 1179/OKS/2010 

 

1688/36RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města 

 

1689/36RM/2020 - Podnět na úpravu a údržbu hřbitovů v Havířově – Prostřední Suché 

 

1690/36RM/2020 - VZ/5/OÚR/20 „Využití výpravní haly žst. Havířov - zpracování PD a AD“  

                                 - rozhodnutí o vyloučení a výběru nejvhodnější nabídky 

 

1691/36RM/2020 - Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce 

 

1692/36RM/2020 - Výpůjčka majetku příspěvkovým organizacím v ORP Havířov             

 

1693/36RM/2020 - Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

 

1694/36RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 

1695/36RM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

                                kraji – 2. výzva“             

 

1696/36RM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

                                kraji – 3. výzva“             

 

1697/36RM/2020 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE – IP COAL  

                                 v rámci partnerství 

 

1698/36RM/2020 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. SGS-3 „Oslo“ financované  

                                prostřednictvím Norských fondů 

 

1699/36RM/2020 - „Nákup výpočetní techniky“ - zahájení zadávacího řízení  
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1700/36RM/2020 - „Úplatné nabytí práv k licenčním službám“ - zahájení zadávacího řízení  

 

1701/36RM/2020 - Zvýšení odměny za provozování dětského koutku v budově Radnice  

                                 – uzavření dodatku  

 

1702/36RM/2020 - Smlouva o spolupráci při provozování digitálního povodňového plánu  

                                 – dodatek č.1 

 

1703/36RM/2020 - Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu č. 027/SSRZ/2018   

 

1704/36RM/2020 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence PO  

                                 SSRZ Havířov    

 

1705/36RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant z Nadace OKD  

                                v nadačním programu „Pro region“   

 

1706/36RM/2020 - Souhlas s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD 

 

1707/36RM/2020 - Pronájem části nemovité věci v 1. PP Kulturního domu Leoše Janáčka   

 

1708/36RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2020  

                                a uzavřením smlouvy   

 

1709/36RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

                                z Nadace OKD 

 

1710/36RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

                                Moravskoslezského kraje 

 

1711/36RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

                                města Orlová 

 

1712/36RM/2020 - Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Havířova  

                                 – změna statutu 

 

1713/36RM/2020 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

                                ambulantních a pobytových sociálních služeb      

 

1714/36RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

1715/36RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

                                Havířov-Město  

 
1716/36RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

                                 bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

1717/36RM/2020 - Ceník prací vykonávaných MRA, s.r.o. 

 

1718/36RM/2020 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor ve správě  

                                Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2019 
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1719/36RM/2020 - VZ/91/MRA/19 - „Zajištění servisu 168 ks výtahů“ – sdělení o zadání  

                                 veřejné zakázky  

 

1720/36RM/2020 - „Úklidové služby“ – zahájení zadávacího řízení 

 

1721/36RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 

 

1722/36RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 

 

1723/36RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady  

 

1724/36RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady  

 

1725/36RM/2020 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – veřejnosprávní kontrola  

                                za rok 2019 

 

1726/36RM/2020 - Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

                                valné hromady – schválení odměny jednatelů 

 

1727/36RM/2020 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem  

                                 za rok 2019 a sazebník úhrad na rok 2020 

 

1728/36RM/2020 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní  

                                poměr 2020  

 

1729/36RM/2020 - Vyvěšení tibetské vlajky 

 

1730/36RM/2020 - Uplatnění nároku na náhradu platu 

 

1731/36RM/2020 - Změna zástupce města Havířova ve Sdružení pro přeložku a výstavbu  

                                komunikace I/11 v úseku Havířov - Třanovice 

 

1732/36RM/2020 - Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH  

                                Havířov Město  

 

1733/36RM/2020 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Mašínův statek – památník  

                                tří odbojů, z.s.  

 

1734/36RM/2020 - Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu - schválení realizace  

                                akce  

 

1735/36RM/2020 - Úplatné právo provést stavbu „Parkoviště ul. Družstevnická,  

                                Havířov-Podlesí“ 

1736/36RM/2020 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2020 

 

1737/36RM/2020 - „Chodník Na Pavlasůvce“ -  uzavření smlouvy se společností Technické  

                                služby Havířov a.s. 

 

1738/36RM/2020 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2020 – bezbariérové  

byty na území statutárního města Havířova 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 36. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.02.2020 

7 

1739/36RM/2020 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Domě s pečovatelskou  

                                 službou 

 

1740/36RM/2020 - Žádost o mimořádné přidělení bytu zvláštního určení – bezbariérový byt 

 

1741/36RM/2020 - Nesouhlasné stanovisko 

 

1742/36RM/2020 - Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu – zahájení  

                                zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

1743/36RM/2020 - Vyřízení petice 

 

1744/36RM/2020 - VZ/22/ORG/20 – Mobilní služby Havířov 2020 

 

1745/36RM/2020 - Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

                                konaného dne 24.02.2020 
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U S N E S E N Í 
z 36. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.02.2020  

 

1632/36RM/2020 - Zvolení ověřovatele 36. schůze RMH, konané dne 10.02.2020____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 36. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 10.02.2020 

paní Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 

 

1633/36RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 35. schůze RMH, konané dne 27.01.2020_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu z 35. schůze Rady města Havířova, která se konala 

dne 27. ledna 2020.  

 

 

1634/36RM/2020 - Schválení pořadu 36. schůze RMH, konané dne 10.02.2020______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 36. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.02.2020  

dle přílohy upravené takto: 

vypuštění bodu č. 12. Nabídka pozemků v k. ú. Prostřední Suchá od spol. 

RESIDOMO, s.r.o. 

a doplnění programu o body: 

113. Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu – zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

114. Vyřízení petice 

115. VZ/22/ORG/20 – Mobilní služby Havířov 2020 

 

 

1635/36RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 36. 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: 

úkoly krátkodobé 

 

258/6RM/2019 Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. 

v objektu ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly krátkodobé 

 

4524/87RM/2018 Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění 

kabelové trasy kamerového systému   

461/10RM/2019 Předložení žádosti o podporu v rámci výzvy č. 34 ITI 

ostravské aglomerace – Telematika pro IAD II ve vazbě 

na výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního programu 

Doprava 

1209/24RM/2019 Záměr rekonstrukce výtahů v bytových domech  

ve vlastnictví města v letech 2019 a 2020 

1366/29RM/2019 Výpůjčka pozemků a právo provést stavbu „Parkoviště  

ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí“ 

1367/29RM/2019 Zřízení pozemkových služebností 

1394/29RM/2019 Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

1414/29RM/2019 Reprezentační brožura Vize města 2020+ 

1532/33RM/2019 VZ/563/ORG/19 – „Zakoupení záruk na HW v roce 2020“ 

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

1536/33RM/2019 Cena pro stočné pro rok 2020 

1537/33RM/2019 Cena za převod odpadních vod kanalizací pro rok 2020 

1584/34RM/2020 VZ/569/OÚR/19 – „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě 

Osadnická“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

1585/34RM/2020 „Využití výpravní haly žst. Havířov - zpracování PD  

a AD“ - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu 

1586/34RM/2020 „Parkoviště ul. Balzacova, Havířov - Podlesí“ – uzavření 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 730/OÚR/20 

1587/34RM/2020 Předložení žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování 

částí města Havířova, IV. etapa, P5-lokalita „Důlňák“ 

Havířov, Město“ 

1592/34RM/2020 Návrh na stanovení platu řediteli Polské školy Havířov 

1602/34RM/2020 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací  

od 1.1.2020 

1606/34RM/2020 Úklid budov – uzavření dodatků  

1613/34RM/2020 Ukončení správy vodovodní přípojky v areálu bývalého 

dolu Dukla společností MRA, s.r.o. 

1615/34RM/2020 Přijetí věcného daru 

1618/34RM/2020 Uplatnění nároku na náhradu platu 

1621/34RM/2020 OŘ/177/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá 

třída 81 c, d, Havířov – Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

 

 

http://web.opd.cz/vyzva-40/
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1629/35RM/2020 „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště 

U Školy, Havířov - Dolní Suchá“ – Dodatek č. 2 k SoD 

č. 721/OÚR/19 

 

 

1636/36RM/2020 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2019_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie 

Havířov na území města Havířova za rok 2019, zprávu Policie ČR o stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2019, 

zprávu o činnosti jednotky Hasičského záchranného sboru MS kraje Hasičské 

stanice Havířov a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 

2019, dle příloh  

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí  

 

 

1637/36RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014  

dle Článku IV. Nakládání s majetkem města odst. 1.3, vyřazení dlouhodobého 

majetku, a to přívěsu pro převoz psů 2T4 3321 rok pořízení 2005, pořizovací 

cena 58 823,50 Kč bez DPH (70 000,- Kč vč. DPH) ve správě OJ 12 - Městská 

policie Havířov se sídlem Havířov-Města, Karvinská 1a, a jeho následné vynětí 

z evidence  

Z: ředitel MP 

T: 31.3.2020 

 

    

1638/36RM/2020 – 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. N. K., trvale bytem ……………………………. 

k nájemní smlouvě  o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na ul. Čajkovského 

837/9, Havířov-Město, jehož nájemkyní je její matka p. D. K.  

 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
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zákoník, přistoupení  p. C. D., trvale bytem ……………………….k nájemní 

smlouvě  o nájmu bytu č. 5, vel. 1+4 v domě na ul. Moskevská 1123/2, 

Havířov-Město, jehož nájemkyní je její matka p. L. V.  

 

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

zákoník, přistoupení  p. H. H., trvale bytem …………………………. 

k nájemní smlouvě  o nájmu bytu č. 44, vel. 1+3 v domě na ul. Čelakovského 

1594/2b, Havířov-Podlesí, jehož nájemcem je p. J. J. pod podmínkou, že před 

uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě 

p. H. H. předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

zákoník, přistoupení  p. L. J., trvale bytem …………………………….. 

k nájemní smlouvě  o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na ul. Klidná 778/20, 

Havířov-Město, jehož nájemkyní je p. D. S. 

 

    

1639/36RM/2020 – Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům - I.________________       

 

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. Česká 1201/5 v Havířově-Městě s p. R. 

Ď, t.b. …………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná  

předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s  p. R. Ď. uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

800,00 Kč/měsíc 

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 o vel. 1+3 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v domě na ul. Generála Svobody 273/19  

v Havířově-Šumbarku s manž. M. K.   

a G. K. , t.b. …………………………………….. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní  

předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s  manž. M. K.   

a G. K. uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota 

bude uhrazena splátkami ve výši 1.000,00 Kč/měsíc 

 

3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 o vel. 1+2 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. Majakovského 879/12 v Havířově-Městě 

s manž. L. P. , t.b. ………………………………………………  

a V. P., t.b. ……………………………………………………. 

pod podmínkou, že: 
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- před uzavřením nájemní smlouvy p. V. P. předloží doklad  

o celkové  úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s  manž. L. P. a V. P. 

uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv 

k uvolněným bytům  v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota 

bude uhrazena splátkami ve výši 1.000,00 Kč/měsíc 

 

4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 50 o vel. 1+2 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v domě na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě s p. 

V. S., 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 s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

800,00 Kč/měsíc 

 

5. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 o vel. 1+2 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. Majakovského 875/4 v Havířově-Městě 

s p. J. P., t.b. ………………………………………………………….  

pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad  o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s  p. J. P. uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

1.000,00 Kč/měsíc 

 

6. 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. Zednická 315/4 v Havířově-Městě 

s manž. M. J. V. a D. J., t.b. ………………………………… pod 

podmínkou, že nájemní smlouva bude s manž. M. J. V.  a D. J.  uzavřena 

v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 1.000,00 Kč/měsíc 

 

7. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 o vel. 1+2 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. Studentská 1149/18 v Havířově-Podlesí 

s manž. J. P. a R. P., 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 s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 1.000,00 Kč/měsíc 

 

8. 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. Na Nábřeží 753/135 v Havířově-Městě 

s manž. M. T. a J. T., t.b. ………………………………… pod podmínkou, 

že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní předloží doklad o celkové  
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úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s manž. M. T.  a J. T. uzavřena v souladu 

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

1.000,00 Kč/měsíc 

 

9. 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 ul. Mánesova 989/42 v Havířově-Městě s p. 

P. Ř. , t.b. ………………………………….. pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude s p. P. Ř. uzavřena v souladu 

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

500,00 Kč/měsíc 

 

10. 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 na ul. Moravská 479/35 v Havířově-Šumbarku s p. 

A. P., 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 s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

700,00 Kč/měsíc 

 

 

1640/36RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům - II._______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 o vel. 1+3 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbarku s p. 

J. K. , t.b. ……………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. J. K. uzavřena v souladu se  

Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

500,00 Kč/měsíc 

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+2 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. Jaroslava Vrchlického 1482/10 

v Havířově-Podlesí s manž. A. P. a V. P., t.b. 

………………………………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s manž. A. P. a V. P. uzavřena v souladu se 

Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 
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v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 700,00 Kč/měsíc 

 

3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 42 o vel. 1+2 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí 

s p. S. B., t.b. ……………………………………………………..  

pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. S. B. uzavřena v souladu se  

Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 800,00 Kč/měsíc 

 

4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 19 o vel. 1+3 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. Petra Bezruče 1545/5 v Havířově-

Podlesí s manž. H. B., t.b. ……………………………………… a J. B., t.b. 

…………………………………………. 

pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. J. B.  předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s manž. H. B. a J. B. uzavřena v souladu se 

Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 700,00 Kč/měsíc 

 

5. 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. Konzumní 387/8 v Havířově-Šumbarku 

s p. O. J., t.b. ………………………………………………………….  

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude s p. O. J. uzavřena v souladu se 

Zásadami pro uzavírání se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota 

bude uhrazena splátkami ve výši 700,00 Kč/měsíc 

 

6. 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. Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku 

s manž. A. E. a L. E., 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 s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 700,00 Kč/měsíc 

 

7. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 o vel. 1+3 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. Nákupní 422/8 v Havířově-Šumbarku 

s manž. L. M., t.b. …………………………….. a J. M., t.b. 

…………………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude 

se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních 
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smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená 

jistota bude uhrazena splátkami ve výši  

700,00 Kč/měsíc 

 

8. 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. Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbarku 

s p. Š. K., 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 s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc 

 

9. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 o vel. 1+3 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku 

s manž. D. L.  a L. L., t.b. ……………………………………………….. 

pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s manž. D. L. a L. L.  

uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota 

bude uhrazena splátkami ve výši 1.000,00 Kč/měsíc 

 

10. 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 na ul. Mládí 1099/8 v Havířově-Šumbarku  

s p. R. K., t.b. …………………………………………………..  

pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávky vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. R. K. uzavřena v souladu se  

Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc 

 

  

1641/36RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 606/12, 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. 606/12, 

zahrada o výměře 20 m2, k.ú. Bludovice, manželům V. K. a P. K., 

……………………………….., za účelem renovace chodníku, který je užíván 

jako přístup 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 36. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.02.2020 

16 

1642/36RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice_______________________      

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

  

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1880/2, k.ú. 

Bludovice o výměře 141 m2 panu J. K., …………………………………, za 

účelem rozšíření zahrady a částečně příjezdu a přístupu k nemovitostem v jeho 

vlastnictví za navrhovanou smluvní cenu ve výši  

200,00 Kč/m2, tj. celkem za 28.200,00 Kč + 2.280,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:   

- pozemek je pro město nepotřebný a nevyužitelný 

- pan J. K. užívá pozemek od roku 2000 v dobré víře, že je součástí  

nemovitosti, kterou si koupil a udržuje ho s péčí řádného hospodáře 

- pozemek zhodnotil a je nemorální požadovat cenu obvyklou 

- prodejem pozemku nebudou narušeny veřejné zájmy 

 

 

1643/36RM/2020 - Nabídka pozemků Bezúplatné nabytí pozemku v majetku ČR do majetku  

města___________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

zrušit část usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 619/14ZM/2012, ze dne 

24. 9. 2012, v bodě 1, kterým byl schválen bezúplatný převod části pozemku 

k.ú. Bludovice, parc. č. 334/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  

286 m2, z majetku České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu  

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo  

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČO: 697 97 111, do majetku 

statutárního města Havířova, s případnými obvyklými omezujícími 

podmínkami převodce, vztahujícími se k části nezastavěné chodníkem                

schválit bezúplatný převod části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 334/2, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP č. 4498-25/2019 označené jako parc. 

č. 334/6, o výměře 509 m2, z majetku České republiky, s příslušností hospodařit 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČO: 697 97 111, do majetku 

statutárního města Havířova 

 

  

1644/36RM/2020 - Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá v majetku Asental Land, s.r.o.____ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá, 

parc. č. 2528/3, trvalý travní porost o výměře 9 m2, ve vlastnictví společnosti 
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Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, Moravská 

Ostrava, IČO: 277 69 143, pro účely zajištění přístupu k pozemku v majetku 

města, užívanému Českým zahrádkářským svazem, ZO č. 44, za dohodnutou 

kupní cenu 300,00 Kč   

 

  

1645/36RM/2020 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 944/8, k. ú. Šumbark____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 944/8, zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 4,20 m2, k. ú. Šumbark, pro pana M. M., ……………………, za účelem 

instalace nájezdu před zadním vstupem do obytného domu na ulici 

……………………………. 

 

  

1646/36RM/2020 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 944/244, k. ú. Šumbark__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 944/244, ostatní plocha, o výměře  

11,5 m2, k. ú. Šumbark, pro paní A. Ř. , ……………………………………., za 

účelem užívání vybudovaného bezbariérového vstupu – svislé zdvižné plošiny a 

chodníku k obytnému domu na ulici ………………………………………… 

 

 

1647/36RM/2020 - Prodloužení pronájmu částí pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-město___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-město,  

o výměře 12 m2, označené č. 6 s podélným stáním, ul. Československé 

armády, pro pana M. S., bytem …………………………………………., 

IČO: 73899291, za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi, na dobu 

určitou 1 rok, s účinností od 1. 3. 2020, nájemné ve výši  

30000,00 Kč/rok/1stání, výpovědní lhůta jeden měsíc 

 

2. prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-město,  

o výměře 12 m2, označené 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 1 rok, s účinností od 1. 3. 2020, nájemné ve výši  

30000,00 Kč/rok/1stání, výpovědní lhůta jeden měsíc 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemních smluv 

dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomického odboru vyhotovit nájemní smlouvy dle bodu 1. a 2. v souladu 

s tímto usnesením 

                                                                                                                     Z: vedoucí EO 

                                                                                                                     T: 31. 3. 2020 

         

 

1648/36RM/2020 - Změna smlouvy o výpůjčce s Městským kulturním střediskem Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu smlouvy o výpůjčce, a to snížením předmětu smlouvy o 4 ks reklamních 

vitrín (o rozměrech 1,70m x 1,15m), které jsou umístěné v autobusových 

čekárnách na ulici Železničářů v Havířově-Městě, výpůjčiteli Městskému 

kulturnímu středisku Havířov, se sídlem: Hlavní třída 246/31a, 736 01, Havířov-

Město, IČO: 003 17 985 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke smlouvě o výpůjčce zn. 31/EO/18 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  

zn. 31/EO/18 v souladu s tímto usnesením 

Z: vedoucí EO 

T: 31. 3. 2020 

 

  

1649/36RM/2020 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla___________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e    

 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla  

č. 433/EO/19, ze dne 18. 9. 2019, uzavřené mezi statutárním městem Havířov  

a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem:  

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, jehož 

předmětem je:  

a) úprava čl. XIII., odstavec 2, v návaznosti na Rozhodnutí o změně vodovodní  

přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu, takto:  
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Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany dále konstatují, že podmínkou zahájení faktického 

provozování ze strany SmVaK Ostrava a.s a vznik nároku vlastníka na úhradu 

pachtovného, je den předání rozhodnutí o změně vodovodní přípojky na 

vodovod pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona 274/2001 Sb. o vodovodech 

a kanalizacích v platném znění  

b) ujednání o předání Rozhodnutí o změně vodovodní přípojky na vodovodní  

řad č.j. MMH/79677/2019-5, ze dne 29.10.2019, s nabytím právní moci dne 

28.11.2019, které vydal Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, 

dle přílohy č.1 k Dodatku č.1     

 

p o v ě ř u j e  

 

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

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit Dodatek č. 1 v souladu s tímto usnesením   

                                                                                                                          

Z: vedoucí EO                                                        

T: 30. 6. 2020           

 

 

1650/36RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti 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. 2601/1, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční  soustavy podzemního 

kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR110 a pilíř SS200 v rámci 

stavby č. IV-12-8015479/VB2 Havířov 2596, příp. NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 11,35 m2 dle GP č. 2384-253/2019  

ze dne 31. 10. 2019, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene - služebnosti 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene  

– služebnosti v souladu s tímto usnesením 

Z: vedoucí EO 

T: 30. 6. 2020 

 

 

1651/36RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti 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. 

202/2, 202/80, 234/1, 567/1, 580/158, 580/164, 2043/10, 2045/1, k.ú. Bludovice 

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 ovocných či lesních stromů, víceletých keřů nad 

uloženým vodovodním řadem v rámci stavby „Havířov-Bludovice, ul. Rodinná, 

U Mýta a Okrajová-rekonstrukce vodovodních řadů “ za jednorázovou úhradu ve 

výši 216.600,00 Kč + DPH, o výměře 1.083,00 m2 dle GP č. 4712-138/2019 ze 

dne 26. 11. 2019 a GP č. 4711-137/2019 ze dne 13. 11. 2019, 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 primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

v souladu s tímto usnesením                                                               

Z: vedoucí EO 

T: 30. 9. 2020 

 

 

1652/36RM/2020 - 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. 4306/1, 4317/2, 4068/1, k. ú. Havířov-město za účelem umístění vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 8.750,00 Kč + DPH,  
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(o výměře 70,00 m2) dle GP č. 2314-363/2018 ze dne 2. 12. 2019 a za účelem 

umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH,  

(o výměře 13,00 m2) dle GP č. 2180-352/2017 ze dne 2. 11. 2018  

ve prospěch pozemku parc. č. 4307/2, k. ú. Havířov-město, jehož součástí je 

budova č. p. 1535, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník R. 

H., bytem ……………………………………., na dobu neurčitou  

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.  

č. 4624, k. ú. Havířov-město za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 3,00 m2) dle 

GP č. 2360-68/2019 ze dne 9. 9.  2019 ve prospěch pozemku parc. č. 4646/6, 

k. ú. Havířov-město, jehož součástí je budova č. p. 1595, jimž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastník MUDr. A. M., bytem ……………….., 

…………………………, na dobu neurčitou  

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.  

č. 1282/2, 1282/7, k. ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře  

2,30 m2) dle GP č. 3206-86/2019 ze dne 9. 1. 2020 ve prospěch pozemku parc. 

č. 1312, k. ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova č. p. 623, jimž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti je vlastník M. R., bytem …………………….. 

………………………………., na dobu neurčitou  

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.  

č. 4755, k. ú. Havířov-město a parc.č. 710, k. ú. Dolní Datyně za účelem 

umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč  

+ DPH, (o výměře 4,00 m2) dle GP č. 748-50/2018 ze dne 24. 7.  2018 a za 

účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, 

(o výměře 1,00 m2) dle GP č. 2227-53/2018 ze dne 25. 7. 2018 ve prospěch 

pozemku parc. č. 526/3, k. ú. Dolní Datyně, jehož součástí je budova č. p. 217, 

jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník MUDr. M. G., bytem 

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. až 4.  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

dle bodu 1. až 4. v souladu s tímto usnesení                                                                                          

Z: vedoucí EO 

T: 30. 6. 2020 
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1653/36RM/2020 - Zřízení služebnosti - věcného břemene k plynárenskému zařízení  

na ul. Selská_____________________________________________________             

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci stavby č. 16032 „Chodník MK Selská – 2. etapa“ zřízení služebnosti  

- věcného břemene na pozemku v majetku města, parc. č. 4090/1, k. ú.  

Havířov-město, v rozsahu dle GP č. 2384-128/2019, k plynárenskému zařízení 

„PREL A, Havířov, ul. Selská, Plynovod, č. stavby 8800093344“, ve vlastnictví 

oprávněného, GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí  

nad Labem, IČO: 272 95 567, spočívající v právu zřídit a provozovat  

na pozemku plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti 

se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

plynárenského zařízení s tím, že věcné břemeno je s ohledem  

na přeložku vyvolanou stavbou města ohodnoceno jednorázovou částkou 500,00 

Kč + DPH      

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením  

                                                                                                                           

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T:  30. 6. 2020  

 

 

1654/36RM/2020 - Úhrada pozemkové služebnosti formou splátek________________________   

 

Rada města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e 

 

úhradu formou splátek, a to částky za zřízení pozemkové služebnosti, schválené 

usnesením Rady města Havířova č. 965/19RM/2019, ze dne 15. 7. 2019, zřízené 

v rozsahu dle GP č. 2060-600/2015, na pozemcích města v k.ú. Havířov–město, 

parc. č. 379, parc. č. 590, parc. č. 592, parc. č. 608, parc. č.  4085/10 a parc. č. 

4166,  v rozsahu 198,65 m2, ve prospěch  pozemku parc. č. 4083/2 ve vlastnictví  

oprávněné strany, společnosti Pivovar Havířov a.s., se sídlem Selská 1589/8a, 

736 01 Havířov-Město, IČO: 278 28 093 s tím, že částku za zřízení pozemkové 

služebnosti ve výši 50.828,00 Kč + DPH, tj. celkem 61.501,88 Kč, uhradí 

oprávněná strana ve 12 měsíčních splátkách     
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1655/36RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 223 o výměře  

12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, Svornosti 2, 

Havířov-Město, nájemci ČR – Probační a mediační službě, IČO: 70888060, 

k využití jako kancelář pro bezplatnou poradenskou činnost pro oběti trestných 

činů 

 

2.  obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání 

o celkové výměře 197,02 m2 v přízemí obytného domu Pavlovova 583/2, 

Havířov-Město 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu  

obytného domu ul. Jurije Gagarina 1515/28, Havířov-Podlesí, formou veřejné 

soutěže, za podmínek: 

 

1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,00 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. 

 

 

1656/36RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 1,6 m2 v suterénu  

obytného domu ul. Jaselská 1196/2a, Havířov-Město, spol. PEGASUS Service 

s.r.o., IČO: 02029375, jako úklidovou místnost, za podmínek: 

- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

33,41 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 6,03 m2 v 1. nadzemním 

podlaží budovy zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-

Podlesí, p. D. K., IČO: 07694814, k provozování masáží, za podmínek: 

- nájemné 700,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 13,45 m2 v suterénu  

obytného domu Hlavní tř. 441/67, Havířov-Město, p. J. P., jako sklad pro 

vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

4. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 24 m2 v suterénu 
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obytného domu ul. Gogolova 926/1, Havířov-Město, p. J. K., jako sklad pro 

vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

5. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 20,37 m2 v suterénu  

obytného domu ul. 17. listopadu 1033/17, Havířov-Město, p. T. H., jako sklad 

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

6. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

41,03 m2 v suterénu obytného domu ul. Makarenkova 517/6, Havířov-Město, 

p. P. P., IČO: 07220332, jako kosmetické a tetovací studio, za podmínek: 

- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

1657/36RM/2020 - Žádost o 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 

50 m2 v suterénu obytného domu ul. Mánesova 992/48, Havířov-Město, spol. 

Buy-store s.r.o., IČO: 07218397, dohodou k 29. 2. 2020 

 

 

1658/36RM/2020 - Žádost o přechodné snížení nájemného______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přechodné snížení nájemného za část nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání  

o výměře 86 m2 ul. Fibichova 227/21, Havířov-Město, nájemkyni p. L. B., IČO: 

46122532, z důvodu rozsáhlé rekonstrukce prostor na finanční zákaznickou 

kancelář s nákladem cca 2.500.000,00 Kč, po dobu od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020, 

a to ze stávající výše nájemného 1.336,00 Kč/m2/rok bez DPH na nájemné ve 

výši 1.000,00 Kč/m2/rok bez DPH; od 1. 9. 2020 bude stanovena sazba 

nájemného 3.000,00 Kč/m2/rok bez DPH po dobu 10 let, ostatní podmínky 

nájemní smlouvy se nemění 
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1659/36RM/2020 - Žádost o zrušení výpovědi_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 2. 12. 2019 č. 1510/32RM/2019, bod 2., 

ve věci výpovědi smlouvy o nájmu části nemovité věci – místnosti č. 205, č. 206 

a společné prostory o celkové výměře 168,70 m2 ve 2. nadzemním podlaží 

budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2,  

Havířov-Město, nájemci p. J. S., IČO: 69600597, a bod 4. a 5.  

ve věci schválení obecných záměrů pronájmu částí nemovitých věcí – místností 

č. 205 a 206 ve 2. nadzemním podlaží budovy Městského podnikatelského centra, 

ul. Palackého 689/2, Havířov-Město 

 

 

1660/36RM/2020 - Snížení výměry pronajatých prostor_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. snížení výměry části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

v 1. nadzemním podlaží zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, 

Havířov-Podlesí, nájemkyni MUDr. L. M., IČO: 47655470, z původní výměry 

129,26 m2 na výměru novou 123,86 m2 od 1. 3. 2020, ostatní podmínky 

nájemní smlouvy se nemění 

 

2. snížení výměry části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

ve 2. nadzemním podlaží zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, 

Havířov-Podlesí, nájemkyni MUDr. A. M., IČO: 48426369, z původní výměry 

118,14 m2 na výměru novou 113,04 m2 od 1. 3. 2020, ostatní podmínky 

nájemní smlouvy se nemění 

 

 

1661/36RM/2020 - Zvýšení nájemného o inflaci za prostory sloužící k podnikání____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zvýšení nájemného za prostory sloužící k podnikání o průměrnou inflaci 

stanovenou ČSÚ za rok 2019 ve výši 2,8 % s účinností od 1. 7. 2020 

 

 

1662/36RM/2020 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky__________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  
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schválit uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky  

na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníkem 

nemovitosti: 

R. S., …………………………………………………… 

výše zápůjčky 100 000,00  Kč, 

splatnost zápůjčky 60 měsíců. 

pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 

majetku, podpisem smlouvy o zápůjčce 

Z: vedoucí EO  

T: 3/2020 

 

 

1663/36RM/2020 - 6. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

6. úpravu odpisových plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě 

činí 49 490 198,51 Kč. 

 

 

1664/36RM/2020 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020 – změna usnesení__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 1578/34RM/2020 ze dne 13. 1. 2020 v části ,,schvaluje“ tak,  

že větu:  

,,odpisové plány na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených městem 

Havířovem, dle příloh materiálu, kdy jejich souhrnná výše odpisů činí 

49 978 991,55 Kč“  

nahrazuje větou:   

,,odpisové plány na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených městem 

Havířovem, dle upravených příloh č. 1 – č. 2 materiálu, kdy jejich celková 

souhrnná výše odpisů 42 příspěvkových organizací“, jejichž zřizovatelem je 

město Havířov, činí 50 112 138,55 Kč“ 

 

 

1665/36RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 1. – 16._____  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

s c h v á l i t 

 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 16., dle důvodové zprávy 
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b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 16. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2020: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 474 148,65 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 196 183,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 31 481,15 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 1 600,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 244 884,50 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 808 620,56 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 450 999,86 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 779,67 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 21 703,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 629 583,00 tis. Kč 

 odbor organizační 315 379,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 712,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 326 531,10 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 97 383,00 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 033 071,09 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 858,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 357 577,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 960,49 tis. Kč 

 MŠ ČSA 406,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 148,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 102,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 616,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 206,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 000,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 874,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 848,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 168,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 301,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 647,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 921,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 817,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 846,00 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 002,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 032,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 810,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 700,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 571,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 349,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 677,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 276,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 451,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 726,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 878,00 tis. Kč 
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 ZŠ Kpt. Jasioka 2 913,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 3 862,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 169,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 80,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 3 952,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 245,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 410,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 954,50 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 156,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 127,44 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 150,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 275,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 3 952,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 176,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 30 606,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 24 580,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 46 615,63 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
12 983,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 47 620,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 845,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 48 992,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 4 685,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 60 220,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +334 471,91 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +69 000,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +370 471,91 tis. Kč 

 

 

1666/36RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s  o  u  h  l  a  s  í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 

 

- finanční dar v hodnotě 3 000,00 Kč od Mgr. B. B., …………………..  

…………… IČO: 60804114 na spolufinancování atletického čtyřboje 

„Memoriálu Viktora Kalouska“ dle přílohy č. 1 

 

- finanční dar v hodnotě 3 000,00 Kč od Stavebního bytového družstva 

Havířov, Hornosušská 1041/2, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,  
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IČO: 00415227 na spolufinancování atletického čtyřboje „Memoriálu 

Viktora Kalouska“ dle přílohy č. 2 

 

- finanční dar v hodnotě 5 000,00 Kč od pana J. S., spol. s.r.o., ………………., 

……………………., IČO: 25360736 na spolufinancování atletického 

čtyřboje „Memoriálu Viktora Kalouska“ dle přílohy č. 3 

 

- finanční dar v hodnotě 8 000,00 Kč od Nadačního fondu TEPLO  

NA DLANI, Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark, IČO: 06486282 

na spolufinancování atletického čtyřboje „Memoriálu Viktora Kalouska“ dle 

přílohy č. 4 

 

- finanční dar v hodnotě 6 000,00 Kč od Spolku rodičů a přátel dětí, Marušky 

Kudeříkové 1143/14, 736 01 Havířov - Město, IČO: 45239312  

na spolufinancování atletického čtyřboje „Memoriálu Viktora Kalouska“ dle 

přílohy č. 5 

 

- finanční dar v hodnotě 5 000,00 Kč od Městské realitní agentury, s.r.o.,  

U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov - Město, IČO: 45239312  

na spolufinancování atletického čtyřboje „Memoriálu Viktora Kalouska“ dle 

přílohy č. 6 

 

- finanční dar v hodnotě 6 000,00 Kč od Tělovýchovné jednoty Start Havířov, 

zapsaný spolek, Budovatelů 811/28, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, 735 

64 Havířov, IČO: 62331345 na spolufinancování atletického čtyřboje 

„Memoriálu Viktora Kalouska“ dle přílohy č. 7 

 

- věcný dar - pekárenské výrobky v hodnotě 3 000,00 Kč od společnosti 

SEMAG spol. s. r. o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov - Šumbark,  

IČO: 43962394 na zajištění atletického čtyřboje „Memoriálu Viktora 

Kalouska“ dle přílohy č. 8 

 

- věcný dar - HI-FI věž v hodnotě 2 000,00 Kč od společnosti SHARP 

CENTRUM Ostrava s.r.o., Chocholouškova 1238/9, Moravská Ostrava,  

702 00 Ostrava, IČO: 64086925 – hlavní cena atletického čtyřboje 

„Memoriálu Viktora Kalouska“ dle přílohy č. 9 

 

2. Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

 

- věcný dar – 2 ks skříní s barevnými dveřmi - 3 police, bez zámku v hodnotě 

13 456,85 Kč od společnosti LEPORELO CHILDREN o.p.s.,  

ul. Mládežnická 11/1564, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362  

na estetizaci tříd ZŠ dle přílohy č. 10 

 

- věcný dar – 12 ks cizojazyčné literatury v hodnotě 2 604,00 Kč  

od společnosti LEPORELO CHILDREN o.p.s., ul. Mládežnická 11/1564, 

736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362 na podporu cizojazyčné výuky  

pro žáky I. stupně ZŠ dle přílohy č. 11 
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1667/36RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - ZŠ Gen. Svobody Havířov, ZŠ K. Světlé Havířov,  

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

1. s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 ve 

výši 30 600,00 Kč u poskytovatele dotace - Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana v rámci 

dotačního programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 

2020 (VI. etapa)“ 

 

2. s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 ve výši 

25 600,00 Kč u poskytovatele dotace - Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana v rámci 

dotačního programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 

2020 (VI. etapa)“ 

 

3. s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola   

F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723  

ve výši 26 000,00 Kč u poskytovatele dotace – Nadace OKD, Karola Śliwky 

149/17, 733 01 Karviná – Fryštát na projekt „Opět vyhráváme s babičkou a 

dědečkem“ 

 

 

1668/36RM/2020 - Žádost o poskytnutí výpůjčky hřiště SSRZ Havířov____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Československé obce legionářské, Mládí 1144/22, 736 01 Havířov 

-Šumbark, o výpůjčku školního hřiště Správy sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a IČO: 00306754, za účelem 

pořádání branného závodu družstev pro žáky havířovských základních škol u 

příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války dle přílohy 

č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku školního hřiště ZŠ M. Pujmanové od Správy sportovních a 

rekreačních zařízení Havířov Československé obci legionářské, ke konání 

branného závodu družstev pro žáky havířovských základních škol u příležitosti 

75. výročí ukončení 2. světové války dne 5. 6. 2020 v době od 8 h do 15 h, 

za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčeného hřiště 
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1669/36RM/2020 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Naše Montessa, z.s.__________________     

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. předložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt č.  

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010866 „Vybudování učeben k neformálnímu 

vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti“ spolkem Naše Montessa, z.s., 

K Přehradě 388//44, Životice, 736 01 Havířov, IČO: 05435404  

 

2. změny schváleného projektu oproti předloženému záměru dle důvodové 

zprávy 

       

           

1670/36RM/2020 -  „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 stavební  

práce „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,  

Havířov - Šumbark“ (stavba č. 17012)  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):   ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:        ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):    ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:     ne 

    čerpání dotace:     ne 

    přenesená daňová povinnost:         ne 

 

4. varianty nabídky:     ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení (účinnost smlouvy, tj. zveřejnění smlouvy v registru  

smluv):              první polovina dubna 2020 

    termín zahájení stavebních prací:  pokud se smluvní strany  

    nedohodnou jinak, předá  

    objednatel zhotoviteli staveniště  

    01.07.2020 

 

    termín dokončení celého díla:  nejpozději do 17.08.2020  

 

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  
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 

3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel 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),  

na část plnění VZ - provedení stavebních prací spojených se statickým 

zajištěním stropních konstrukcí je požadováno živnostenské oprávnění  

-  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam minimálně 3 stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, tj.  

rekonstrukce a/nebo výměna a/nebo instalace vzduchotechnického zařízení, 

realizovaných za posledních 5 let přede dnem podání nabídky  

v minimální hodnotě 800 000 Kč bez DPH/tyto stavební práce vč. dodávek 

na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem 

na požadovanou minimální hodnotu 

 

11. další podmínky:      

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 5 000 000,00 Kč  

- záruka: 

na stavební a montážní práce min. 60 měsíců, avšak uchazeč může nabídnout 

i delší záruku, která však nebude předmětem hodnocení 

na strojní vybavení min. 36 měsíců, avšak uchazeč může nabídnout i delší 

záruku, která však nebude předmětem hodnocení 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- nepřipustit podání společné nabídky více dodavateli 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dokumentů souvisejících 

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce VZT 

v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“ 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 36. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.02.2020 

33 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ  

M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“  

Z: vedoucí OŠK 

T: únor 2020 

 

 

1671/36RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotace příspěvkovou organizací města Základní škola  

a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace,  

IČO: 48805289 

 

poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí České republiky 

název operačního programu: Národní program životního prostředí – výzva 

č.7/2019 

název projektu: „V přírodní zahradě poznáváme, učíme se, 

pracujeme“ 

celkové náklady projektu: 400 000,- Kč 

požadovaná výše dotace: 340 000,- Kč   

spolufinancování:   60 000,- Kč (15 % z celkových nákladů 

projektu z finančních prostředků PO) 

 

 

1672/36RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ a MŠ Zelená Havířov________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotace příspěvkovou organizací města Základní škola  

a Mateřská škola Havířov-Životice, příspěvková organizace, IČO: 75027569 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo životního prostředí České  

republiky 

název operačního programu:  Národní program životního prostředí – výzva  

č. 7/2019 

 

1. Základní škola Zelená 112/ 2 

 

název projektu:  „Živá zahrada“ 

celkové náklady projektu:      588 161,- Kč 

požadovaná výše dotace:   499 937,- Kč 

spolufinancování:      88 224,- Kč (15 % z celkových nákladů  

projektu z finančních  

                                                                       prostředků PO) 
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2. Mateřská škola U Křížů 150/2 

 

název projektu:  „Zahrada, která učí“ 

celkové náklady projektu:      587 887,- Kč  

požadovaná výše dotace:   499 704,- Kč 

spolufinancování:      88 183,- Kč (15 % z celkových nákladů  

projektu z finančních  

                                                                        prostředků PO) 

 

 

1673/36RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í  

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 619 88 723  

 

poskytovatel dotace:  Nadace OKD 

název dotačního programu: Pro region 

název projektu:   Sen dětí o školní družině 

celkové náklady projektu: 187 000 Kč 

z toho požadovaná výše dotace 148 000 Kč (79,14 % z celkových nákladů  

projektu) 

spolufinancování     39 000 Kč (20,86 % z finančních prostředků  

PO)                                               

 

 

1674/36RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ 1. máje Havířov____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 709 58 122 

 

poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí České republiky 

číslo výzvy:   Národní program životního prostředí – výzva č. 7/2019  

název projektu:   „V souladu s přírodou na ZŠ 1. máje Havířov“ 

celkové náklady projektu:          200 000,- Kč 

požadovaná výše dotace:   170 000,- Kč 

spolufinancování:                 30 000,- Kč (15 % z celkových nákladů  

projektu z finančních prostředků 

PO)  
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1675/36RM/2020 - Souhlas s grantem PO - ZŠ Moravská Havířov________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o grant příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958131 

 

poskytovatel grantu:          NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací 

                                                           programy) 

název operačního programu: Erasmus + K1 Další vzdělávání pedagogických 

                                               pracovníků 

název projektu:           Odborné vzdělání v evropském kontextu  

pro aktivní školu bez jazykové bariéry 

požadovaná výše grantu:        25 000 EUR 

spolufinancování:           bez spoluúčasti  

 

 

1676/36RM/2020 - Souhlas s grantem PO -  ZŠ Mládežnická Havířov_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958114 

 

poskytovatel dotace:   Evropská unie (Národní agentura pro evropské  

                                                                            vzdělávací programy) 

název vzdělávacího programu:  ERASMUS+, KA 1 – mobilita osob  

ve vzdělávání 

název projektu:   Every day – CLIL day (Každý den s CLILem) 

požadovaná výše dotace:  30 728 EUR   

spolufinancování:   bez spoluúčasti  

 

 

1677/36RM/2020 - Pořízení investičního movitého majetku PO - ZŠ Žákovská Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 

okres Karviná, IČO: 62331230 

pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 163 000,- Kč včetně DPH, a 

to: 

- kráječ knedlíků a chleba v pořizovací ceně cca 72 000,- Kč včetně DPH 

- dělička těsta elektrická v pořizovací ceně cca 91 000,- Kč včetně DPH 
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1678/36RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2020  

– Asterix-SVČ, p. o., Havířov_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci ASTERIX – středisko volného času Havířov, 

příspěvková organizace, IČO: 75085747 změnu výše závazného ukazatele 

„Opravy a udržování“ nákladových účtů na výši 725 tis. Kč pro rok 2020. 

 

 

1679/36RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů nákladových účtů 2019  

- ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace, IČO: 61988723 změnu výše závazných ukazatelů 

nákladových účtů na rok 2019: 

- „Opravy a udržování“ na výši 786 tis. Kč, 

- „Ostatní náklady“ na výši 3 431 tis. Kč 

 

 

1680/36RM/2020 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zahraniční pracovní cestu ředitelky Mgr. Elišky Tomíčkové, Základní škola 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace 

(IČO: 70958131) ve dnech 30. 3. 2020 – 4. 4. 2020 do Walesu, za účelem 

školního vzdělávání, prohlubování vědomostí v oblasti zeměpisu a komunikace 

v anglickém jazyce v rámci projektu Erasmus+ 

 

 

1681/36RM/2020 - Žádost o poskytnutí výpůjčky Kulturního domu Radost________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 1600/34RM/2020 ze dne 13. 1. 2020 takto: 

v části schvaluje se vypouští slova „za podmínky úhrady nákladů souvisejících 

s užíváním vypůjčených prostor“, která se nahrazují slovy: „s tím, že náklady 

související s užíváním vypůjčených prostor budou hrazeny z rozpočtu odboru 

kancelář primátora - OJ 17“ 
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1682/36RM/2020 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2019___________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

I. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích: 

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1) MUDr. J. B.  

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj 

anesteziologické a resuscitační péče NsP a celé nemocnice 

2) Bc. R. CH. 

- jmenovaný obdrží ocenění za obětavý přístup k rozvoji 

komunitního života věnovaného dětem ze sociálně slabých rodin 

3) MUDr. P. P. 

- jmenovaná obdrží ocenění za vysoce kvalitní, odbornou a obětavou 

práci v oblasti psychiatrie pro dospělé 

- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

           Kolektiv pracovníků Domova seniorů Havířov, příspěvkové  

organizace, středisko Helios 

-  jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za mimořádnou kvalitu a 

vysokou odbornost, obětavost a vstřícnost v péči poskytované 

klientům domova seniorů 

b) Kulturní oblast – kategorie: 

- „Osobnost kultury“ 

1) Mgr. R. D. 

- jmenovaná obdrží ocenění za rozvoj kulturního života ve městě  

Havířově 

2) Bc. P. N. 

- jmenovaná obdrží ocenění za celoživotní přínos v oblasti  

zkvalitňování a rozvoje kulturního života a hudebního 

uměleckého vzdělávání nejmladší generace v Havířově  

a reprezentaci města 

3) BcA. D. V. 

- jmenovaný obdrží ocenění za mimořádný přínos v oboru 

kinematografie v celostátním měřítku a významnou propagaci 

města Havířova v kulturní oblasti 

- „Talent“  

1) J. Ž. M. 

- jmenovaná obdrží ocenění za vynikající dlouholetou 

reprezentaci města Havířova významnými úspěchy 

v pěveckých soutěžích v ČR i v zahraničí 

2) K. O. 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou vynikající reprezentaci 

města Havířova řadou úspěchů v celostátních pěveckých soutěžích 

3) A. P. 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou vynikající 

reprezentaci města Havířova ve hře na housle 

c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie: 

- „Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 
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Z. W.  

- jmenovaný obdrží ocenění za rozvoj skautingu ve městě Havířově  

a celoživotní nezištnou práci s dětmi a mládeží 

d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit: 

M. M. 

- jmenovaný obdrží ocenění za kvalitní odbornou práci v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů 

e) Sportovní oblast - kategorie: 

- „Sportovec roku“ -  s členěním dle skupin:  

- žáci - jednotlivci 

1) N. H. (stolní tenis, Sportovní stolní tenisu Baník Havířov z.s.)  

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova  

na republikové i mezinárodní úrovni 

2) A. Ch. (atletika - běh, Tělovýchovná jednota Start Havířov, 

zapsaný spolek) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova  

na mezinárodní úrovni 

3) S. T. (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova  

na republikové úrovni 

4) D. P. (box, BOX Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova  

na celostátní úrovni 

5) F. H. (box, BOX Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova  

na celostátní úrovni 

- žáci - družstvo 

ATS -  aerobik team (aerobik - mladší děti, Maniak aerobik 

Havířov, z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci 

města Havířova na celostátní úrovni 

- dorost - jednotlivci 

1) O. H. (box, BOX Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova na celostátní i mezinárodní úrovni 

2) D. P. (box, BOX Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova na celostátní i mezinárodní úrovni 

- dorost - družstvo 

1) ATS -  aerobik team show ( aerobik - dorost, Maniak aerobik 

Havířov, z.s. 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou 

reprezentaci města Havířova na celostátní úrovni 

2) Družstvo dorostenek SKST – G. Š. , K. H., N. H. (stolní tenis, 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.)  

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci 

města Havířova na celostátní úrovni 
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- junioři - jednotlivci 

1) D. P. (karate, Karate Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova  

na mezinárodní úrovni 

2) F. P. (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní 

Suchá, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

ve vzpírání  

na národní i mezinárodní úrovni 

3) K. W. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci 

města Havířova  

na národní úrovni 

4) Ž. V. (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za mimořádně příkladnou 

reprezentaci města Havířova na republikové i celosvětové 

úrovni 

- junioři - družstvo 

1) Mažoretky KALA (mažoretky, MKS Havířov) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci 

města Havířova na národní i celosvětové úrovni 

2) Sportovní bridž -  M. B., E. K., M. M. (bridž, Bridžový spolek 

Havířov) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci 

města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni 

3) Dívčí basketbalový tým U 17 (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci 

města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni 

- dospělí - jednotlivci 

1) J. H.  (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova  

na celosvětové úrovni 

2) A. H. (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova  

na celosvětové úrovni 

3) A. S. (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova  

na celosvětové úrovni 

- dospělí - družstvo 

1) Družstvo mužů – R. P., A. S.,  J. G., M. T.  

(karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou 

reprezentaci města Havířova na celostátní úrovni 

2) Družstvo mužů (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník 

Havířov z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou 

reprezentaci města Havířova na celostátní úrovni 

- „Trenér“ 
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1) M. Š., (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování 

úspěšných výsledků v práci se svými svěřenci a aktivní rozvoj 

havířovského basketbalu  

2) V. Š. (fotbal, MFK Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování 

úspěšných výsledků v práci s dětmi a mládeží  

- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 

1) B. Z. (fotbal, MFK Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní aktivní práci ve 

prospěch  

havířovského fotbalu 

2) Ing. S. K. (fotbal, TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou aktivní  

práci na rozvoji havířovského fotbalu a propagaci sportu 

3) Mgr. R. Š. (atletika, kronikář havířovského sportu) 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní rozvoj atletiky, 

reprezentaci města Havířova v atletice a propagaci sportu 

II. udělení Ceny města Havířova za rok 2019 V. F. za dlouhodobě  

vynikající pracovní nasazení, obětavost a vstřícnost k pacientům 

uložit odboru školství a kultury:  

1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova 

2. oznámit oceněným osobám, kolektivům a družstvům rozhodnutí ZMH  

a pozvat je k převzetí ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne  

23. 4. 2020 

 

 

1683/36RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2020______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu o 

vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, 

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2019 dle přílohy č. 12 

schválit  
1) poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 

města Havířova v roce 2020: 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši  11 413 800 Kč, a to takto: 

sociální oblast  

- registrované sociální služby             3 270 500 Kč, dle přílohy č. 1a 

- projekty a činnost na podporu aktivit souvisejících se sociální oblastí 

                          1 165 500 Kč, dle přílohy č. 1b                              

kulturní oblast    2 306 000 Kč, dle přílohy č. 2 

školská oblast               3 430 800 Kč, dle přílohy č. 3a, b 

oblast partnerských vztahů                21 000 Kč, dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality a protidrogové prevence     

        210 000 Kč, dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného záchranného systému    
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                  600 000 Kč, dle přílohy č. 6a 

- zdravotnictví     305 000 Kč, dle přílohy č. 6b 

- životní prostředí     105 000 Kč, dle přílohy č. 6c 

b) ze sportovní sféry v celkové výši         1 277 300 Kč dle příloh č. 7a,7b,7c 

2) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyhotovený v souladu  

s platnou legislativou dle přílohy č. 11 s tím, že příjemcům dotace zařazeným 

do sítě krajských registrovaných služeb v sociální oblasti bude veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace doplněna o deklaraci vyjadřující připojení se 

statutárního města Havířova k vyrovnávací platbě formou přistoupení ke 

krajskému pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby a platbě za jeho 

výkon uzavřené mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem 

3) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru uvedeného 

v příloze  

č. 11 s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 2. 

usnesení tohoto materiálu  

pověřit  
1) vedoucího 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 pro školství a kulturu  podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace,  a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč 

v jednotlivých případech 

 

 

1684/36RM/2020 - Žádost o výpůjčku - turnaje v boccie________________________________ 

 

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 výpůjčku 

Sportovní haly Slavie na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, pro konání turnajů  

v boccie dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Sportovní haly Slavie Handicap Sport Clubu Havířov, z.s., 

IČO: 01260596, pro pořádání turnajů v boccie, za podmínky úhrady nákladů 

souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 
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1685/36RM/2020 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2020_____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, 

§ 2292 pol. 5193 o 6 000 000,00  Kč  na celkem  91 035 000,00 Kč pro 

financování  ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov v r. 2020  

uložit ekonomickému odboru zapracovat navýšení výdajové části rozpočtu 

odboru komunálních služeb (OJ 8) o 6 000 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu 

II na rok 2020 

   

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 21 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 

27.08.2008 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy  

v Havířově, kterým se stanoví částka ke krytí prokazatelné ztráty dopravce 

ČSAD Havířov a.s. v r. 2020 ve výši 91 034 864,00 Kč, účelově určené 

k úhradě účetní ztráty (rozdíl nákladů a tržeb) dle odhadu dopravce  

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Havířova s navýšením výdajové 

části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5193 o 6 000 000,00  Kč   

 

 

1686/36RM/2020 - Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování bikesharingu__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování bikesharingu č. 612/KP/19 se 

společností nextbike Czech Republic s.r.o., IČ 07389108, se sídlem Olomouc, 

Libušina 526/101, PSČ 779 00, kterým se pro rok 2020: 

 

-  zvýší počet provozovaných kol o 70 kol, tzn. na celkem 150 kol; 

-  stanoví nová síť stanovišť pro bikesharing v rozsahu dle přílohy; 

-  stanoví maximální částka finančního plnění ve výši 3 000 000,00 Kč/rok 

bez DPH, vč. možnosti výpovědi bez výpovědní doby ze strany města  

při dosažení této maximální částky finančního plnění a nedojde-li při 

dosažení této maximální částky finančního plnění k výpovědi městem, 

zajistí společnost provozování bikesharingu do konce sjednané doby  

bez finančního plnění městem  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1  

ke Smlouvě o provozování bikesharingu č. 612/KP/19 ze dne 04.07.2019 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: únor 2020 
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1687/36RM/2020 - Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 1179/OKS/2010____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, 

§ 3745 pol. 5171 o 550 000,00 Kč na celkovou částku 4 050 000,00 Kč z 

důvodu financování rekonstrukcí a oprav mobiliáře a dětských hřišť  

v roce 2020  

uložit ekonomickému odboru zapracovat navýšení výdajové části rozpočtu 

odboru komunálních služeb (OJ8) o 550 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu 

III na rok 2020 

    

s c h v a l u j e 

 

1. vypuštění údržby přilehlých venkovních ploch u objektu Vnitroblok  

Jedlová 2, 4, 6 z čl. II příkazní smlouvy č. 1179/OKS/2010  

 

2.  vypuštění odměny ve výši 36 000,00 Kč/rok bez DPH za provádění údržby 

přilehlých venkovních ploch u objektu Vnitroblok Jedlová 2, 4, 6 z čl. III 

příkazní smlouvy č. 1179/OKS/2010 

 

3.  uzavření dodatku č. 1, k příkazní smlouvě č. 1179/OKS/2010 ze dne  

6. 12. 2010 mezi statutárním městem Havířov, Svornosti 86/2,  

736 01 Havířov – Město, IČO: 00297488 a společností Městská realitní 

agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město,  

IČO: 64084744, na provádění údržby přilehlých ploch u sjednaných objektů 

v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1, 

k příkazní smlouvě č. 1179/OKS/2010 ze dne 6. 12. 2010 mezi statutárním 

městem Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, IČO: 00297488 a 

společností Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 64084744, na provádění údržby přilehlých ploch  

u sjednaných objektů v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení  

 

Z: vedoucí OKS 

T: 04/2020 

 

 

1688/36RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení: 

1. hřiště dětské – dětská šplhací stěna lesní – ul. Kubelíkova, Havířov-Podlesí,  

jako dlouhodobého hmotného investičního majetku z majetku města  
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ve správě ORJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města: 

- rok pořízení 2005, inv. č. 000000003820, Hřiště dětské – dětská šplhací  

stěna lesní – ul. Kubelíkova, Havířov-Podlesí pořizovací cena  

48 611,50 Kč vč. DPH 

 

2. hřiště dětské – šplhací souprava lesní – lesopark Dlouhá třída,  

Havířov-Podlesí (u Merkuru), jako dlouhodobého hmotného investičního 

majetku z majetku města ve správě ORJ 08, v souladu se Zásadami 

hospodaření s majetkem města: 

- rok pořízení 2004, inv. č. 000000001541, hřiště dětské – šplhací souprava 

lesní – lesopark Dlouhá třída, Havířov-Podlesí (u Merkuru), pořizovací cena 

47 481,00 Kč vč. DPH 

Z: vedoucí OKS 

T: 04/2020   

 

 

1689/36RM/2020 - Podnět na úpravu a údržbu hřbitovů v Havířově – Prostřední Suché______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

odpověď na podnět k úpravám a údržbě hřbitovů v Havířově - Prostřední Suché 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem odpovědi na podnět 

k úpravám a údržbě hřbitovů v Havířově - Prostřední Suché 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 03/2020 

 

 

1690/36RM/2020 - VZ/5/OÚR/20 „Využití výpravní haly žst. Havířov - zpracování PD a AD“  

- rozhodnutí o vyloučení a výběru nejvhodnější nabídky________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/5/OÚR/20  

- „Využití výpravní haly žst. Havířov  - zpracování PD a AD“ (číslo stavby 

19073) společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., Opavská 6230/29A,  

708 00 Ostrava, IČO 27787443 pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených 

v zadávacích podmínkách a to 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/5/OÚR/20 - „Využití výpravní haly žst. Havířov - zpracování PD a AD“ 

(číslo stavby 19073) od společnosti KOHLARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960, 
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709 00 Ostrava, IČO 285 97 931 s nabídkovou cenou 1 950 000,- Kč bez DPH 

(2 359 500,- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o vyloučení  

a o výběru nejvhodnější nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/5/OÚR/20 - „Využití výpravní haly žst. Havířov – zpracování PD a AD“ 

(číslo stavby 19073) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky  

a smlouvu o dílo k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/5/OÚR/20  

- „Využití výpravní haly žst. Havířov – zpracování PD a AD“ (číslo stavby 

19073) 

Z: vedoucí OÚR 

T: 02/2020 

 

 

1691/36RM/2020 - Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce_____________ 

 

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 „25 let spolupráce měst 

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 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 „25 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, 

Karviná, Havířov“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko dle přílohy č. 1 

3. spolufinancování projektu „25 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, 

Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze 

způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů 

4. předfinancování projektu „25 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, 

Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných 

i neuznatelných nákladů 

pověřit primátora města podpisem Dohody o spolupráci na projektu „25 let 

spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ realizovaného z prostředků 

Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, dle přílohy  

č. 1 
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p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu „25 

let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 31.03.2020 

 

 

1692/36RM/2020 - Výpůjčka majetku příspěvkovým organizacím v ORP Havířov__________             

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku majetku pořízeného v rámci neinvestiční akce č. 18007 – Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, reg. č.:  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607 po dobu udržitelnosti projektu, tj.  

do 31. 12. 2021, a to: 

1. záhon pozorovací, inv. číslo 000000077850, v účetní ceně 15.730,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077856, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077862, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077878, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077879, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077880, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

pařeniště, inv. číslo 000000077886, v účetní ceně 18.150,00 Kč, 

kompostér, inv. číslo 000000077892, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím 

jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace, IČO:70646066, se 

sídlem Horní Těrlicko, Přehradní 243, Těrlicko, 735 42 

 

2. záhon pozorovací, inv. číslo 000000077847, v účetní ceně 15.730,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077853, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077859, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077869, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077870, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077871, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

pařeniště, inv. číslo 000000077883, v účetní ceně 18.150,00 Kč, 

kompostér, inv. číslo 000000077889, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 

příspěvkové organizaci Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední 

Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO:61988600, se sídlem Kapitána Jasioka 

685/57, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64 

 

3. záhon pozorovací, inv. číslo 000000077846, v účetní ceně 15.730,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077852, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077858, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 
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záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077866, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077867, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077868, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

pařeniště, inv. číslo 000000077882, v účetní ceně 18.150,00 Kč, 

kompostér, inv. číslo 000000077888, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 

příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres 

Karviná, příspěvková organizace, IČO:70958122, se sídlem 1. máje 956/10a, 

Havířov-Město, 736 01 

 

4. záhon pozorovací, inv. číslo 000000077848, v účetní ceně 15.730,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077854, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077860, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077872, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077873, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077874, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

pařeniště, inv. číslo 000000077884, v účetní ceně 18.150,00 Kč, 

kompostér, inv. číslo 000000077890, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov–Město Radniční 7/619, 

IČO:61988715, se sídlem Radniční 619/7, Havířov-Město, 736 01 

 

5. záhon pozorovací, inv. číslo 000000077844, v účetní ceně 15.730,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077851, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077857, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077863, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077864, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077865, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

pařeniště, inv. číslo 000000077881, v účetní ceně 18.150,00 Kč, 

kompostér, inv. číslo 000000077887, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov–Město Na 

Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271, se sídlem Na Nábřeží 

1374/49, Havířov-Město, 736 01 

 

6. záhon pozorovací, inv. číslo 000000077849, v účetní ceně 15.730,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077855, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077861, v účetní 

ceně 10.769,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077875, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077876, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077877, v účetní ceně 8.833,00 Kč, 

pařeniště, inv. číslo 000000077885, v účetní ceně 18.150,00 Kč, 

kompostér, inv. číslo 000000077891, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 

vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, 735 43, IČO: 75026953, se 

sídlem Školní 11, Albrechtice u Českého Těšína, 735 43 
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p o v ě ř u j e 

 

vedoucí organizačního odboru podpisem smlouvy o výpůjčce movitých věcí 

 

Z: vedoucí ORG  

T: 31.03.2020 

 

 

1693/36RM/2020 - Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí_____ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze 

Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Podpora výměny kotlů ve městě 

Havířov, okr. Karviná“ ve výši 11 490 000 Kč 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky na akci „Podpora výměny kotlů ve městě Havířov, okr. Karviná“ 

se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 1480 00 Praha 11, IČO: 00020729 

 

p o v ě ř u j e 
 

primátora města podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky na akci „Podpora výměny kotlů ve městě 

Havířov, okr. Karviná“  

 

u k l á d á 

 

předložit Smlouvu o poskytnutí podpory k podpisu 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 03/2020 

 

 

1694/36RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, 

kteří splnili podmínky „Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na 

výměnu kotlů - II.“ dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019: 

 1. J. H., ………………………………………….. 

     Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 

     Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 2. Z. L., …………………………………………….. 
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      Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 3. P. W., ……………………………………………. 

      Výše návratné finanční výpomoci 150.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 4.  P. N., ……………………………………………. 

      Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 5.  H. P., …………………………………………….. 

      Výše návratné finanční výpomoci 150.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 6.  P. Š. , ……………………………………………….. 

      Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 7.  B. F., ………………………………………………….. 

      Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 8.  L. O., ……………………………………………………. 

      Výše návratné finanční výpomoci 150.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 9.  K. B., ……………………………………………………. 

      Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

10. J. P., …………………………………………………….. 

      Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

11. D. U., ……………………………………………….. 

      Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 

      Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 

majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 06/2020 

 

 

1695/36RM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji – 2. výzva“__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

1. poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 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 – 2. výzva“,  

dle přílohy č. 1 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  
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Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,   

IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení                           

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

Z: vedoucí ORG 

T: 30.04.2020 

 

 

1696/36RM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji – 3. výzva“_________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

1. poskytnutí dotace ve výši 70.602,00 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 – 3. výzva“,  

dle přílohy č. 1 

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.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,   

IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení                           

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

Z: vedoucí ORG 

T: 30.04.2020 

 

 

1697/36RM/2020 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE – IP COAL  

v rámci partnerství_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  
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a) zapojení statutárního města Havířova do projektu LIFE-IP COAL, v rámci  

partnerství s Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117,  

702 18 Ostrava,  IČO 70890692, statutárním městem Karviná se sídlem 

Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná, IČO 00297534 a městem Orlová se sídlem 

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně, IČO 00297577 

b) spolufinancování části projektu týkající se statutárního města Havířova  

zařazeného do projektu LIFE-IP COAL dle důvodové zprávy v maximální 

výši 40% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však do výše 

10 600 tis. Kč po celou dobu realizace projektu a veškerých nezpůsobilých 

výdajů projektu z rozpočtu statutárního města Havířova 

c) předfinancování části projektu týkající se statutárního města Havířova  

zařazeného do projektu LIFE-IP COAL, a to ve výši 60% z celkových 

způsobilých výdajů projektu z rozpočtu statutárního města Havířova, 

maximálně však do výše 15 900 tis. Kč po celou dobu realizace projektu 

pověřit primátora města podpisem Deklarace o účasti v projektu LIFE-IP COAL 

ve znění Přílohy č.1 

 

 

1698/36RM/2020 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. SGS-3 „Oslo“ financované  

prostřednictvím Norských fondů____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. SGS-3 „Oslo“ financované 

prostřednictvím Norských fondů 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu s výzvou „Oslo“  

pro předkládání žádostí o podporu 

Z: vedoucí ORG 

T: 15.03.2020 

 

 

1699/36RM/2020 - „Nákup výpočetní techniky“ - zahájení zadávacího řízení_______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Nákup výpočetní techniky“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
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3. dílčí plnění (fakturace):   ne  

    poskytnutí zálohy:    ne  

    čerpání dotace:    ne  

    přenesená daňová povinnost:   ne  

 

4. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů  

 

6. výši požadované jistoty:   130.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne  

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:  

    zahájení:  ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy  

v registru - předpoklad duben 2020)   

    termín ukončení: nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne  

účinnosti smlouvy  

 

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

s váhou 100%  

 

10. 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  

 

11. profesní způsobilost: 

- dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné  

obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje 

- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v  

rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 

 

12. technickou kvalifikaci: 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam minimálně 3 významných  

dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího 

řízení, přičemž předmětem každé byla dodávka počítačů a počítačových 

sestav v minimální hodnotě ve výši 3 500 000 Kč bez DPH/1 dodávka, a to 

jak s ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou 

minimální hodnotu 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) zákona popis výrobků určených k dodání 

 

13. podmínky zadávacího řízení:  

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením  

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost  

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)  

- účastník zadávacího řízení bude povinen v nabídce předložit informaci  



 
 

USNESENÍ 

z 36. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.02.2020 

53 

o tom, zda je malý či střední podnik, jak je uvedeno v doporučení Komise 

2003/361/ES 

 

14. podmínky realizace: 

- záruka minimálně 5 let u těchto výrobků:  

Sestava počítačová - kancelář média 

  Sestava mobilní - notebook 

  Příslušenství - dokovací stanice 

  Sestava počítačová - grafika tower 

  Příslušenství - monitor grafika 

- záruka minimálně 2 roky u těchto výrobků:  

Příslušenství - klávesnice 

  Příslušenství - myš 

  Příslušenství - podložka pod myš 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2  

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním a 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 zákona 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 

1700/36RM/2020 - „Úplatné nabytí práv k licenčním službám“ - zahájení zadávacího řízení__  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby   

„Úplatné nabytí práv k licenčním službám“. 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíčně) 

    poskytnutí zálohy:    ne  

    čerpání dotace:    ne  

    přenesená daňová povinnost:   ne  

 

4. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    4 měsíce 

 

6. výši požadované jistoty:   90.000,00 Kč 
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7. varianty nabídky:    ne  

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:  

    zahájení:        ihned po nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění  

                                             smlouvy v registru smluv - předpoklad duben 2020) 

    termín zprovoznění:       nejpozději do 45 kalendářních dnů od nabytí  

      účinnosti smlouvy  

    účinnost smlouvy:       4 roky s možností prodloužení o další rok  

 

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

      s váhou 100 % 

 

10. 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 odst. 1 zákona 

 

11. profesní způsobilost: 

- dle ust. § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné  

obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje 

- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona - doklad o oprávnění k podnikání  

dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to 

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona“, obor činnosti: 

a) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,  

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, nebo 

b) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

 

12. technickou kvalifikaci: 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam minimálně 3 významných  

služeb pro min. 150 uživatelů poštovních schránek s dodávkou 

administrativních aplikací pro editaci textu, tabulkový editor, vytváření 

prezentací, poskytnutých a dokončených za poslední 3 roky před zahájením 

zadávacího řízení 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) zákona – názvy licencí a programů a popis  

technického řešení určených k dodání 

 

13. podmínky zadávacího řízení:  

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením  

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost  

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)  

- účastník zadávacího řízení doplní v nabídce do krycího listu informaci  

o tom, zda je malý či střední podnik 

- vybraný dodavatel bude povinen před uzavřením smlouvy předložit  

pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti  

za škodu s pojistným plněním v minimální výši 5 000 000,00 Kč 
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14. podmínky realizace: 

- záruční doba na veškeré služby a užívací práva dodavatelem provedené  

pro řádné a úplné splnění předmětu plnění v délce trvání po celou dobu 

platnosti smlouvy a to počínaje od jejich předání a převzetí bez vad a 

nedodělků 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2  

 

p o v ě ř u j e  

 

1. společnost Unitender, s.r.o., se sídlem Podzámčí 482/62, 710 00  Ostrava 10,   

IČ: 25394495, provedením všech úkonů souvisejících se zadávacím řízením 

„Úplatné nabytí práv k licenčním službám“, vyjma úkonů uvedených v ust.  

§ 43 odst. 2 zákona a v bodě 2. tohoto pověření,  

 

2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek  

 

 

1701/36RM/2020 - Zvýšení odměny za provozování dětského koutku v budově Radnice  

– uzavření dodatku_______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost spolku Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, z. s., se sídlem 

Marie Pujmanové 1151/17, 736 01 Havířov - Šumbark, IČO: 27033309,  

na zvýšení odměny za provozování dětského koutku v budově Radnice z důvodu 

zákonného zvýšení minimální mzdy  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. E/834/ORG/10, kterým bude  

od 01.03.2020 z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční 

odměna za provozování dětského koutku v budově Radnice o 2 500,- Kč, tj. 

celkem na 8 500,- Kč/měsíc 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí organizačního odboru Ing. Markétu Uhrovou podpisem dodatku č. 1  

ke smlouvě č. E/834/ORG/10 ze dne 29.07.2010.  

Z: vedoucí ORG 

T: 28.02.2020 
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1702/36RM/2020 - Smlouva o spolupráci při provozování digitálního povodňového plánu  

– dodatek č.1____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření dodatku č.1 smlouvy o spolupráci při provozování digitálního 

povodňového plánu s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje, IČ 70884561 ve znění přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e      

 

primátora statutárního města Havířov podpisem dodatku č.1 smlouvy  

 

u k l á d á 

 

odboru životního prostředí vyhotovit dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci 

v souladu s tímto usnesením 

          Z: vedoucí OŽP  

          T: 3/2020 

 

 

1703/36RM/2020 - Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu č. 027/SSRZ/2018_______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení smlouvy o výpůjčce tělocvičny a plaveckého bazénu Delfínek  

ve Sportovní hale Slávii, ul. Astronautů 2, Havířov-Město, Nemocnici 

s poliklinikou, příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, do 29.02.2021  

za účelem pořádání přípravných kurzů plavání pro gravidní ženy, za podmínky 

úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

 

1704/36RM/2020 - 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 

(SSRZ Havířov), Těšínská 1296/2a, 736 01  Havířov-Podlesí,  IČO 00306754, 

vyřazení investičního majetku z účetní evidence a fyzicky formou ekologické 

likvidace, a to: 

server2  

inventární číslo:  22040024 

datum pořízení:   6/2009 

pořizovací cena:  50.628,92 Kč 
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zůstatková cena:  0,00 Kč 

způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

   

1705/36RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant z Nadace OKD  

v nadačním programu „Pro region“_________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem 

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

na vesnici aneb staré časy na statku" ve výši 65 000 Kč Nadaci OKD  

– dotační  program „Pro region“  

 

 

1706/36RM/2020 - Souhlas 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 Nadace OKD, IČO: 27832813, 

příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem Havířov, 

IČO: 00317985: 

 

1) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD, se sídlem  

Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

    název operačního programu:  Pro region 

    název projektu:                       Festival barev 2020 

    požadovaná výše dotace:      200 000,00 Kč 

    spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku na provoz pro 

rok 2020 

 

2) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD, se sídlem  

Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

    název operačního programu:  Pro region 

    název projektu:                       Promenádní koncerty a pohádky  

v parku 2020     

požadovaná výše dotace:      200 000,00 Kč 

    spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku na provoz pro 

rok 2020 

 

3) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD, se sídlem  

Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

    název operačního programu:  Pro region 

    název projektu:                       Vánoční městečko 2020 

    požadovaná výše dotace:      200 000,00 Kč 
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     spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku na provoz pro 

rok 2020 

 

4) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD, se sídlem  

Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

    název operačního programu:  Pro region 

    název projektu:                       Májové dny 2020 

    požadovaná výše dotace:      200 000,00 Kč 

    spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku na provoz pro 

rok 2020 

 

 

1707/36RM/2020 - Pronájem části nemovité věci v 1. PP Kulturního domu Leoše Janáčka____   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985 uzavřít Smlouvu o 

nájmu nebytových prostor v 1. PP objektu Kulturního domu Leoše Janáčka na 

ulici Dlouhá třída 46 v Havířově – Podlesí,  společností JAZZ CLUB NEBE 

HAVÍŘOV s.r.o., Příčná 327/1, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 07289049 na dobu neurčitou s účinností od února 2020 pronájem části 

nemovité věci o celkové výměře 40,54 m², dle důvodové zprávy.  

 

  

1708/36RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2020  

a uzavřením smlouvy______________________________________________   

 

Rada města Havířova  

   

s c h v a l u j e     

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov  

– Podlesí, přijetí účelové dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 4 000 Kč  

a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov. 

Z: ředitelka  

SANTÉ 

T: únor 2020 
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1709/36RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

z Nadace OKD___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

   

s c h v a l u j e     

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov  

– Podlesí, podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace OKD - dotační program 

„Pro region“, se sídlem Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná  

– Fryštát, IČO: 27832813 ve výši 68 024 Kč 

Z: ředitelka  

SANTÉ 

T: únor 2020 

 

 

1710/36RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje__________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

   

s c h v a l u j e     

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov  

– Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 

dotačního programu „Program na podporu zvyšování kvality sociálních služeb 

poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ v hodnotě 139 300 Kč. 

 

Z: ředitelka  

SANTÉ 

T: únor 2020 

 

  

1711/36RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu města  

Orlová__________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

   

s c h v a l u j e     

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov  

– Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Orlová, se sídlem 

Osvobození 796, 735 14  Orlová - Lutyně, IČO: 00297577 ve výši  

15.000,- Kč. 

Z: ředitelka  

SANTÉ 

T: únor 2020 
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1712/36RM/2020 - Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Havířova – změna  

Statutu_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nový Statut komise pro plánování sociálních služeb RMH ve znění  

dle přílohy č. 2 s účinností od 01.03.2020. 

 

u k l á d á 

 

doručit nový Statut komise pro plánování sociálních služeb RMH tajemníkovi 

komise 

Z: vedoucí OSV 

T: 28.02.2020 

 

 

1713/36RM/2020 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb_________________________     

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit změnu zřizovací listiny zn. ZL/65/2018  

ze dne 03. 12. 2018 příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb, IČO: 00847470, kterou se doplňuje text   Článku 

IV „Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace“ takto: 

1. vkládá se „§ 44“ v citaci paragrafů v odstavci 2, bod 2.1. „Komplexní  

poskytování sociálních služeb dle § 46 a § 51 zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“, a  

2. vkládá se nový bod 2.2. tohoto znění: 

2.2. Pronajímání nebytových prostor v zařízeních PO. 

uložit odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny zn. 

ZL/65/2018 ze dne 03. 12. 2018 příspěvkové organizace SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb v souladu s tímto usnesením 

pověřit podpisem dodatku zřizovací listiny zn. ZL/65/2018 ze dne  

03. 12. 2018 příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb, primátora města a náměstkyni primátora pro 

sociální oblast 

 

 

1714/36RM/2020 - 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 
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nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

a) Byt č. 50 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. E. B. 

 

b) Byt č. 1 o velikosti 0+1 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. Bc. P. M. 

 

c) Byt č. 29 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. V. O. 

 

d) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 753/135, Havířov - Město  

pořadí žadatelů: 1. B. T. DiS.,  

                           2. J. Š.  

 

e) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1141/16, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. Ing. O. G. – H. W. 

 

f) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. Ing. M. V. 

 

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 

 

 

1715/36RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 29. 2. 2020 končí nájemní smlouva, dle Přílohy  

č. 1 

 

  

1716/36RM/2020 - 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 
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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 1. 1. 2020,  

15. 1. 2020, 1. 2. 2020 dle přílohy č. 1  

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

č. 3 

 

 

1717/36RM/2020 - Ceník prací vykonávaných MRA, s.r.o.______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

1. změnu hodinových sazeb stanovených v bodě 3 písm. b) Přílohy č. 3  

k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 ze 

dne 28. 12. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2018, uzavřené mezi 

statutárním městem Havířov a společností Městská realitní agentura, s.r.o., 

s účinností od 1. 2. 2020 dle přílohy č. 1   

 

2. konsolidované znění Přílohy č. 3 Příkazní smlouvy o správě svěřených  

nemovitých věcí – Odměna správce, ve znění dle přílohy č. 3 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru oznámit společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 

v písemné formě stanovení hodinových sazeb dle tohoto usnesení  

 

Z: vedoucí EO 

T: 15. 02. 2020 

 

 

1718/36RM/2020 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor ve správě  

Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2019_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í  

 

výsledek kontrol dodržování smluvních podmínek u smluv o nájmu části 

nemovité věci ve správě Městské realitní agentury, s.r.o., s tím, že bylo 

zkontrolováno 51 nebytových prostor v obytných domech, 2 garáže a 4 

samostatné objekty a nebylo zjištěno porušení sjednaných smluvních podmínek  
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1719/36RM/2020 - VZ/91/MRA/19 - „Zajištění servisu 168 ks výtahů“ – sdělení o zadání  

veřejné zakázky__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ/91/MRA/19  

-„Zajištění servisu 168 ks výtahů“ postupem dle článku VI. odst. 1 Zásad 

zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím MRA, 

s.r.o. společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53,  

735 06 Karviná – Nové Město, IČO: 25382357 

 

s c h v a l u j e 

 

postup společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. při zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu na služby VZ/91/MRA/19 - „Zajištění servisu  

168 ks výtahů“  

 

 

1720/36RM/2020 - „Úklidové služby“- zahájení zadávacího řízení________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby  

„Úklidové služby pro rok 2020“, s tím, že veřejná zakázka bude zadána 

společně se společností Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

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. Formu (druh) zadávacího řízení: nadlimitní zakázka na služby  

zadávaná společně v užším řízení  

 

5. Zadávací lhůtu:   90 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:  180 000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:   ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení: po ukončení zadávacího řízení - 3/2020 

Termín dokončení:  na dobu neurčitou 
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9. Kritérium hodnocení:    

- nabídková cena v Kč bez DPH (90 %) 

- hodinová sazba mimořádného úklidu (10 %) 

                                                                

10. Zadávací podmínky: 

Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2. 

 

13. Uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů dle Přílohy č. 3   

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,  

Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

2. komisi hodnocením nabídek 

 

3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,  

Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů uvedených 

v bodě 2. tohoto pověření 

 

4. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Smlouvy  

o společném postupu zadavatelů dle Přílohy č. 3 

 

 

1721/36RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady___________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem 

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku 

u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „společnost 

Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatelku společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. o svolání  

jednání jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále 

jen „valná hromada“) v termínu dne 11.5.2020 ve 14.00 hodin v salonku l. 

patro v budově Zámku Havířov na adrese K Zámečku 246/3, Havířov-Město 

s tímto navrženým pořadem jednání: 

    1. Prezence 

    2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

    3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Restaurace Radnice  

Havířov, s.r.o. a stavu jejího majetku za rok 2019 

    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  
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za rok 2019 

    6. Zpráva dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. 

        - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 

        - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti Restaurace  

Radnice Havířov, s.r.o. za rok 2019 nebo o přezkoumání návrhu  

na úhradu ztráty společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. za rok 

2019 

         - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2019 

         - o výsledcích kontrolní činnosti 

    7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Restaurace Radnice  

Havířov, s.r.o. za rok 2019 

    8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Restaurace Radnice  

Havířov, s.r.o. za rok 2019, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty 

podílu na zisku, nebo rozhodnutí  

        o způsobu úhrady ztráty společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.  

za rok 2019 

    9. Různé  

    

2. jednatelku a členy dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice  

Havířov, s.r.o. o účast na valné hromadě dne 11.5.2020 

 

u k l á d á  
 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelce společnosti Restaurace  

Radnice Havířov, s.r.o.  

         Z: vedoucí OPS 

         T: 28.2.2020 
2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 11.5.2020 na odbor  

kancelář primátora v listinné podobě 

         Z: jednatelka Restaurace  

               Radnice Havířov, s.r.o. 

         T: 9.4.2020 

 

3. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu dne  

11.5.2020 na odbor kancelář primátora  

         Z: jednatelka Restaurace   

     Radnice Havířov, s.r.o. 

         T: 30.4.2020 

 

4. předat podepsané materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu dne  

11.5.2020 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

 

Z: jednatelka Restaurace   

     Radnice Havířov, s.r.o. 

         T: 4.5.2020 
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1722/36RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady______________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník 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 „společnost MRA, s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatele společnosti MRA, s.r.o. o svolání jednání jediného společníka  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 

v termínu dne 11.5.2020 ve 14.30 hodin v salonku l. patro v budově Zámku 

Havířov na adrese K Zámečku 246/3, Havířov-Město s tímto navrženým 

pořadem jednání: 

    1. Prezence 

    2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

    3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího  

majetku za rok 2019 

    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2019 

    6. Zpráva dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o.   

         - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 

         - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o.  

za rok 2019 

         - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2019 

         - o výsledcích kontrolní činnosti 

    7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019 

    8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2019 

    9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2019,  

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

  10. Různé  

      

2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o. o účast na valné  

hromadě dne 11.5.2020 

 

u k l á d á  
 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelům a předsedovi dozorčí  

rady společnosti MRA, s.r.o.  

         Z: vedoucí OPS 

         T: 28.2.2020 
 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 11.5.2020 na odbor  

kancelář primátora v listinné podobě 

         Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

         T: 9.4.2020 
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3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 11.5.2020 na internetových  

stránkách společnosti MRA, s.r.o. 

Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

T: 9.4.2020 

 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu dne  

11.5.2020 na odbor kancelář primátora 

Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

         T: 30.4.2020 

 

5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu dne  

11.5.2020 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

 

         Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

         T: 4.5.2020 

 

 

1723/36RM/2020 - 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 11.5.2020 v 15:00 hodin v salonku 1. patro v budově Zámku 

Havířov na adrese K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov-Město, s tímto 

navrženým pořadem valné hromady:  

 

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. 

ověřovatele zápisu  

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. 

a stavu jejího majetku za rok 2019 

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2019 

6. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 

 o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 

 o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 

 o výsledcích kontrolní činnosti 

7. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 

2019 a zpráva  

nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 
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8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2019 

9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2019 

včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

10. Různé 

  

2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti TSH a.s. o účast na 

valné hromadě dne 11.5.2020 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, 

předsedovi dozorčí rady a řediteli společnosti TSH a.s.   

   

                                                                                          Z: vedoucí OPS 

                                                                                          T: 28.2.2020 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 11.5.2020 

na odbor kancelář primátora v listinné podobě 

 

       Z: představenstvo TSH a.s.  

                                                                              T: 9.4.2020 
 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  11.5.2020   

na internetových stránkách společnosti TSH a.s. 

 

                                                                              Z: představenstvo TSH a.s.  

                                                                              T: 9.4.2020 
 

 

 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné 

hromady dne 11.5.2020  na odbor kancelář primátora  

 

                                    Z: předseda předst. TSH a.s. 

            T: 30.4.2020 

 

5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady 

dne 11.5.2020    na odbor kancelář primátora v listinné  

a elektronické podobě 

        Z: předseda předst. TSH a.s. 

                           T: 4.5.2020 

 

  

1724/36RM/2020 - 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 jen „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 11.5.2020 v 15:30 hodin v salonku 1. patro v budově Zámku 

Havířov na adrese K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov-Město,  s tímto 

navrženým pořadem valné hromady:  

 

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  

HTS, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019 

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2019 

6. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.; 

 o její kontrolní činnosti za rok 2019 

 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 

 o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 

 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 2019 

7. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky  

8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2019 

9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2019 včetně 

stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

10. Různé 

 

2. členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti HTS, a.s.  

o účast na valné  hromadě dne 11.5.2020 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva,  

předsedovi dozorčí rady a řediteli společnosti HTS, a.s.    

   

                                                                                          Z: vedoucí OPS 

                                                                                          T: 28.2.2020 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 11.5.2020  

na odbor kancelář primátora v listinné podobě 

 

Z: představenstvo HTS, a.s. 

                                                                               T: 9.4.2020 
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3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  11.5.2020   

na internetových stránkách společnosti HTS, a.s. 

 

                                                                              Z: představenstvo HTS, a.s. 

                                                                              T: 9.4.2020 
 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné  

hromady dne 11.5.2020  na odbor kancelář primátora  

 

                                     Z: předseda předst. HTS, a.s.  

             T: 30.4.2020 

 

5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 11.5.2020 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě         

                                                                      

        Z: předseda předst. HTS, a.s.  

                           T: 4.5.2020 

 

 

1725/36RM/2020 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – veřejnosprávní kontrola  

za rok 2019______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí veřejnosprávní kontrolu 

účetnictví a hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a 

Těrlické přehrady, IČO: 70305374, za období leden – říjen 2019,  

dle Přílohy č. 1 

 

             

1726/36RM/2020 - Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení odměny jednatelů 

 

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: Mgr. Ivu Georgiu 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

doporučení dozorčí rady společnosti proplatit jednatelům společnosti 

mimořádnou odměnu za práci v roce 2019 dle přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e 

 

vyplacení mimořádné odměny jednatelům společnosti v souladu  

s doporučením dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 1  

 

Z: jednatelé společnosti 

T: 2/2020 

 

 

1727/36RM/2020 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem  

za rok 2019 a sazebník úhrad na rok 2020____________________________ 

 

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 2019 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2020 dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á 

 

1) zveřejnit Výroční zprávu na www města a ve vstupní hale Radnice 

 

          Z: vedoucí OKP 

T: 29.2.2020 

 

2) zveřejnit Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb. a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2020 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: 29.02.2020 

 

 

1728/36RM/2020 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní  

poměr 2020______________________________________________________  

 

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 2020  

na max. 280 zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb Magistrátu města 

Havířova 
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1729/36RM/2020 - Vyvěšení tibetské vlajky___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s o u h l a s í 

 

s připojením statutárního města Havířova k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2020  

před budovou Magistrátu města Havířova 

 

u k l á d á 

 

zaslat informaci o tomto usnesení Spolku Lungta 

          Z: vedoucí KP 

          T: 2/2020 

 

 

1730/36RM/2020 - Uplatnění nároku na náhradu platu_________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

sdělení právní zástupkyně k Výzvě na vyčíslení náhrady platu zaslané dle 

usnesení Rady města Havířova č. 1618/34RM/2020 ze dne 13.1.2020 

 

t r v á  
 

na svém usnesení č. 1618/34RM/2020 ze dne 13.1.2020 

 

 

1731/36RM/2020 - Změna zástupce města Havířova ve Sdružení pro přeložku a výstavbu  

komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e  

 

pana J. V. zástupcem města Havířova ve Sdružení pro přeložku  

a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice 

 

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: 2/2020 
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1732/36RM/2020 - Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky  

pro JSDH Havířov Město__________________________________________  

 

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 schválenými Zastupitelstvem města Havířova usnesením číslo 

1095/25ZM/2014 dne 7.4.2014  

1. vyřazení přebytečného majetku cisternové automobilové stříkačky Renault  

Midlum – CAS 24, RZ 2T4 0204, inv. číslo: 606902260010  z majetku města 

Havířova, které bude prodáno na základě kupní smlouvy zájemci, který vzejde 

z nabídkového řízení za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 141-01/2019 ze 

dne 14.3.2019 znalce Ing. P. P. ve výši 1 148 900,- Kč, přičemž výtěžek 

z prodeje bude připsán na příjmový účet statutárního města Havířova, 

popřípadě bude použit na dofinancování nové cisternové automobilové 

stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město 

2. nabytí movitého majetku 1 ks cisternové automobilové stříkačky  

v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města 

 

 

1733/36RM/2020 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Mašínův statek – památník  

tří odbojů, z.s.___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost zapsaného spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. ze dne 15. 

ledna 2020 o poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky  

za účelem vybudování památníků všem hrdinům prvního, druhého a třetího 

odboje 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit poskytnutí finančního příspěvku 

zapsanému spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. do veřejné sbírky 

za účelem vybudování památníků všem hrdinům prvního, druhého a třetího 

odboje 

 

 

1734/36RM/2020 - Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu - schválení realizace  

akce___________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit realizaci akce Pořízení elektromobilů 

formou operativního leasingu (akce č. 20002) s předpokládanou hodnotou 

600.000 Kč včetně DPH v roce 2021, předpokládanou hodnotou 600.000 Kč 
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včetně DPH v roce 2022 a s předpokládanou hodnotou 250.000 Kč včetně DPH 

v roce 2023 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do výdajové části rozpočtu na rok 2021, 

2022 a 2023 na financování akce Pořízení elektromobilů formou operativního 

leasingu (akce č. 20002) částky ve výši předpokládaných výdajů pro daný rok  

 

 

1735/36RM/2020 - Úplatné právo provést stavbu „Parkoviště ul. Družstevnická,  

Havířov-Podlesí“_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í  

 

usnesení Rady města Havířova č. 1366/29RM/2019, ze dne 11. 11. 2019, kterým 

byla schválena pro účely realizace stavby č. 18009 „Parkoviště  

ul. Družstevnická, Havířov Podlesí“, výpůjčka částí pozemků a právo provést 

stavbu v předpokládaném rozsahu cca 544 m2 v k. ú. Bludovice, na pozemcích 

parc. č. 392/4, 392/6, 392/10 a 396/5, ve vlastnictví Městské realitní agentury, 

s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a,  736 01 Havířov-Město, IČO: 640 84 744,  

doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací na pozemcích, do doby 

majetkoprávního vypořádání částí pozemků trvale zastavěných stavbou 

parkoviště  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit pro realizaci stavby č. 18009 „Parkoviště 

ul. Družstevnická, Havířov Podlesí“, zřízení věcného práva stavby jako nemovité 

věci ve prospěch stavebníka, statutárního města Havířova, k tíži pozemkům k. ú. 

Bludovice, parc. č. 392/4,  parc. č. 392/6, parc. č. 392/10  

a parc. č. 396/5, v rozsahu stavby cca 485 m2, za účelem provedení výstavby, 

zřízení a užívání stavby stavebníkem na pozemcích ve vlastnictví Městské 

realitní agentury, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a,  736 01 Havířov-Město,  

IČO: 640 84 744, s těmito podmínkami: 

a) právo stavby bude ve prospěch stavebníka zřízeno na dobu dočasnou, v délce  

trvání 10 let ode dne právních účinků vkladu práva stavby do katastru 

nemovitostí,  

b) za stavební plat stanovený znaleckým posudkem ve výši 1140,50 Kč/měsíc  

+ DPH hrazený ode dne právních účinků vkladu práva stavby do katastru 

nemovitostí s tím, že bude každoročně navýšen o průměrnou roční míru inflace 

vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, 

zveřejněnou Českým statistickým úřadem za uplynulý rok,  

c) stavba bude provedena, dokončena a její užívání bude povoleno nejpozději  

    do dvou let ode dne účinnosti smlouvy, 

d) stavebník bude provádět údržbu a opravy stavby na své náklady, 

e) ve prospěch stavebníka bude zřízeno předkupní právo k pozemkům,  

f) ve prospěch vlastníka pozemků bude zřízeno předkupní právo ke stavbě,   

g) obě předkupní práva včetně práva stavby, budou zapsána do katastru  

nemovitostí,  

h) stavebník po vydání souhlasu k trvalému užívání stavby, vyhradí na stavbě  

ve prospěch vlastníka pozemků pět parkovacích míst.    
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1736/36RM/2020 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2020_______________________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
1. realizaci této investiční akce z rozpočtu města na rok 2020: 

stavba č. 18051 Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov, 

předpokládaná cena 9.500.920 Kč včetně DPH 

2. pořízení projektových dokumentací z rozpočtu města na rok 2020: 

a) stavba č. 20037 Parkoviště nad letním kinem,  

předpokládaná cena 726.000 Kč včetně DPH 

b) stavba č. 20039 Parkoviště na ul. Dělnická,  

předpokládaná cena 544.500 Kč včetně DPH 

c) stavba č. 20040 Parkoviště na ul. Koperníkova,  

předpokládaná cena 363.000 Kč včetně DPH 

 

 

1737/36RM/2020 - „Chodník Na Pavlasůvce“ -  uzavření smlouvy se společností  

Technické služby Havířov a.s.______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 19007 - „Chodník  

Na Pavlasůvce“ se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601, s cenou 

2.658.922,34 Kč bez DPH (3.217.296,03 Kč včetně DPH), s termínem plnění 

nejpozději do 65 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností 

plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo  

na realizaci stavby č. 19007 - „Chodník Na Pavlasůvce“ se společností Technické 

služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit smlouvu o dílo k podpisu  

                           Z: vedoucí OÚR 

                           T: 02/2020 

             

 

1738/36RM/2020 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2020 – bezbariérové  

byty na území statutárního města Havířova___________________________ 

 

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

 

Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2020 – bezbariérové byty 

dle přílohy č. 1 

 

 

1739/36RM/2020 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Domě s pečovatelskou  

službou_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou 

službou na ulici ……………………………, s panem O. E., trvale bytem 

tamtéž, pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena 

v souladu se Zásadami pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy 

s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova s tím, že 

stanovená jistota bude uhrazena formou splátek ve výši 500,- Kč měsíčně 

 

 

1740/36RM/2020 - Žádost o mimořádné přidělení bytu zvláštního určení – bezbariérový byt__ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu zvláštního určení – bezbariérový byt č. 10 na ulici  

…………………………………………………….., paní J. P. trvale bytem 

tamtéž. 

 

 

1741/36RM/2020 - Nesouhlasné stanovisko____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

vydání nesouhlasného stanoviska k územnímu řízení o umístění stavby 

s názvem: „plynovodní přípojka“ Změna zdroje tepla objektu společnosti PAC 

spol. s r.o. ul. E. F. Buriana 869/4A, Havířov-Město, vydané dne 3. 2. 2020, číslo 

jednací MMH/14892/2020 

 

  

1742/36RM/2020 - Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. níže uvedené podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého  
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rozsahu na dodávku s názvem Pořízení elektromobilů formou operativního 

leasingu (č. akce 20002) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky 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: 

    předpokládané zahájení: duben 2020 (účinnost smlouvy) 

    termín dodání obou vozidel:  nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti  

smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv) 

    termín ukončení:  36 měsíců ode dne dodání a převzetí obou  

vozidel  

   

6. hodnotící kritérium:   nabídková cena v Kč včetně DPH - váha 80 % 

maximální dojezd na jedno nabití baterie  

- váha 20 % 

 

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, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší  

3 měsíců před 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 minimálně 2 významných dodávek obdobného charakteru jako  

předmět veřejné zakázky, tj. dodávka osobního vozidla typu M1 formou 

poskytnuté služby operativního leasingu v posledních 3 letech před dnem 

podání nabídky. 

 

10. požadavky na předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve znění dle  

přílohy č. 2 

 

11. další podmínky: 

- dodavatelé ve svých nabídkách předkládají vlastní návrh smlouvy 

- dodavatelé jsou povinni v předloženém návrhu smlouvy akceptovat  

specifikované obchodní podmínky zadavatele uvedené v Příloze č. 1 

- obchodní podmínky zadavatele nelze podmínit jinou podmínkou.  

Podmínění stanovené obchodní podmínky jinou podmínkou je důvodem  

k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.  
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- sankční ujednání dle Přílohy č. 1 

- zahájení zadávacího řízení až poté, co Zastupitelstvo města Havířova  

rozhodne o finančním zajištění této veřejné zakázky 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN 

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 3 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu. 

 

Z: vedoucí ORG 

T: do 4 pracovních dní po rozhodnutí 

     ZMH o finančním zajištění této 

     veřejné zakázky 

 

 

1743/36RM/2020 - Vyřízení petice___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí způsob vyřízení Petice proti 

podpoře města Havířova k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice  

a prodloužení Dlouhé třídy dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 

č. 85/1990 Sb., o právu petičním Radou města Havířova dle přílohy č. 2 

 

 

1744/36RM/2020 - VZ/22/ORG/20 – Mobilní služby Havířov 2020________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

centralizované zadávací řízení VZ/22/ORG/2020 – Mobilní služby Havířov 

2020, neboť nabídkové ceny uchazečů překročily limit pro zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu 
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u k l á d á 

 

1. odeslat uchazečům oznámení o zrušení zadávacího řízení VZ/22/ORG/20  

– Mobilní služby Havířov 2020 

       

Z: vedoucí ORG 

T: do 14.02.2020 

 

2. předložit Radě města Havířova návrh podmínek nového centralizovaného  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytování 

hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního 

operátora včetně všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných 

služeb  

      

Z: vedoucí ORG 

T: 02.03.2020 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z článku II. odst. 9. písm. b) a z článku III. odst. 3 Zásad zadávání  

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Havířov zn. 

ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Mobilní 

služby Havířov 1.3.2020-31.8.2020“ 

 

2. uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mobilní  

služby Havířov 1.3.2020-31.8.2020“ se společností O2 Czech Republic a.s., 

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336,  

na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb 

prostřednictvím mobilního operátora včetně všech činností souvisejících se 

zajištěním požadovaných služeb na období od 01.03.2020 do 31.08.2020  

a za podmínek uvedených v příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí organizačního odboru podpisem rámcové dohody na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Mobilní služby Havířov 1.3.2020-31.8.2020“ se společností 

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,  

IČO: 60193336 

 

 

1745/36RM/2020 - Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 24.02.2020__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 

se bude konat dne 24. února 2020 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 

dle přílohy upravené takto: 

vypuštění bodu č. 9 Nabídka pozemků v k.ú. Prostřední Suchá od spol. 

RESIDOMO, s.r.o. 
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a doplnění programu o body 

29. Vyřízení petice 

31. Změna ve složení Finančního výboru ZMH 

 

 

 

 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK v.r.     Ing. Bohuslav NIEMIEC v.r. 

náměstek primátora       náměstek primátora  

pro ekonomiku a správu majetku     pro investice a chytré město 

      

 

 

 

 


