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USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.08.2020

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

PŘEHLED USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.08.2020
2276/51RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 51. schůze RMH, konané dne 17.08.2020
2277/51RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 50. schůze RMH, konané dne 13.07.2020
2278/51RM/2020 - Schválení pořadu 51. schůze RMH, konané dne 17.08.2020
2279/51RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 51. RMH
2280/51RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 306/1, k. ú. Bludovice
2281/51RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1714/57, k. ú. Prostřední Suchá
2282/51RM/2020 - Změny smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku
parc. č. 1980/1, k. ú. Bludovice
2283/51RM/2020 - Výkup části pozemku parc. č. 622 v k.ú. Bludovice, zastavěného
v rámci realizace stavby „Chodník MK Selská, Havířov-Bludovice“
2284/51RM/2020 - Pronájem části pozemku parc. č. 511/58, k. ú. Bludovice
2285/51RM/2020 - Nájem a finanční vypořádání za užívání pozemku v majetku společnosti
IMMOTEL a.s.
2286/51RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
2287/51RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností
2288/51RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
2289/51RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2290/51RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou
2291/51RM/2020 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
2292/51RM/2020 - Souhlas s umístěním sídla společnosti
2293/51RM/2020 - Žádost o prominutí nájemného – program COVID - Nájemné
2294/51RM/2020 - Bezúplatný převod majetku zřizovateli a vynětí majetku z hospodaření
PO – SSRZ Havířov
2295/51RM/2020 - Vyřazení investičního majetku
2296/51RM/2020 - Vyhlášení druhého kola finanční pomoci osobám vykonávajícím
podnikatelskou činnost na území města Havířova
2297/51RM/2020 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
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2298/51RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO – ZŠ Kpt. Jasioka Havířov,
MŠ Radniční Havířov, Polská škola Havířov
2299/51RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III
2300/51RM/2020 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury
2301/51RM/2020 - „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala 1/801,
Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 276/OŠK/20
2302/51RM/2020 - Souhlas s dotací PO - MŠ „U kamarádů“ Havířov
2303/51RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ Školní Havířov
2304/51RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ Mládežnická Havířov
2305/51RM/2020 - Veřejná zakázka „Modernizace odborné učebny F-Ch – Dodávka nábytku
a nábytkového vybavení“ – informace o výběru nejvhodnější nabídky
2306/51RM/2020 - Žádost o výpůjčku školního hřiště
2307/51RM/2020 - Návrh „NAŘÍZENÍ“ – schválení parkovacích karet a ceny za stání
2308/51RM/2020 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování
2309/51RM/2020 - Návrh OZV, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace
2310/51RM/2020 - Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení zadávacího řízení
2311/51RM/2020 - Řád veřejných pohřebišť města Havířova
2312/51RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města
2313/51RM/2020 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“
- zahájení zadávacího řízení
2314/51RM/2020 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2020
2315/51RM/2020 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
2316/51RM/2020 - Pronájem rouškomatu – navýšení úhrady
2317/51RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek z nadačního fondu
2318/51RM/2020 - Udělení souhlasu k podnájmu části nemovité věci
2319/51RM/2020 - Žádost o poskytnutí snížení nájmů za II. čtvrtletí 2020
- nájemce IAN PERFEKT, s.r.o.
2320/51RM/2020 - Žádost o poskytnutí snížení nájmů za II. čtvrtletí 2020
- nájemce Jaroslav Mašláň s.r.o.
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2321/51RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2020
– Městské kulturní středisko Havířov
2322/51RM/2020 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci ze státního
rozpočtu na odměny pro zdravotnické pracovníky
2323/51RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního majetku
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
2324/51RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
2325/51RM/2020 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku
2326/51RM/2020 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí mimořádné
dotace ze státního rozpočtu
2327/51RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu
2328/51RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2329/51RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2330/51RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2331/51RM/2020 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor
ve správě Městské realitní agentury, s.r.o. za 1. pololetí 2020
2332/51RM/2020 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení k rámcové
smlouvě uzavřené s Technickými službami Havířov a.s.
2333/51RM/2020 - Výzva Zastupitelstvu města Havířova
2334/51RM/2020 - ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“
- rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy
2335/51RM/2020 - OŘ/203/ORG/20 - „Datové centrum“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru
a uzavření smlouvy
2336/51RM/2020 - OŘ/304/KP/20 - „Cisternová automobilová stříkačka - nové vyhlášení“
- zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení
2337/51RM/2020 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2020
2338/51RM/2020 - Uzavření darovací smlouvy se společností Asental Land, s.r.o.
2339/51RM/2020 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 20.8.2020
2340/51RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10
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2341/51RM/2020 - Software pro datové centrum - zahájení zadávacího řízení
2342/51RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH
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USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.08.2020
2276/51RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 51. schůze RMH, konané dne 17.08.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 51. schůze Rady města Havířova,
konané dne 17.08.2020
paní Bc. Alenu OLŠOKOVOU
2277/51RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 50. schůze RMH, konané dne 13.07.2020_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu z 50. schůze RMH, která se konala dne 13.07.2020.
2278/51RM/2020 - Schválení pořadu 51. schůze RMH, konané dne 17.08.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 51. schůze Rady města Havířova, konané dne 17. srpna 2020
dle přílohy upravené takto:
stažení bodu č.7 - Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3668 a parc. č. 3669,
k.ú. Havířov-město
2279/51RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 51. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
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2119/48RM/2020
2235/50RM/2020

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 –
umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol
Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 –
sportovní oblast

vypouští
úkoly krátkodobé
965/19RM/2019
1751/37RM/2020
1756/37RM/2020
1757/37RM/2020
1955/42RM/2020
1995/44RM/2020
2094/48RM/2020
2128/48RM/2020
2134/48RM/2020
2181/49RM/2020
2202/50RM/2020
2207/50RM/2020
2209/50RM/2020
2219/50RM/2020
2220/50RM/2020
2221/50RM/2020
2233/50RM/2020
2234/50RM/2020
2237/50RM/2020
2239/50RM/2020
2240/50RM/2020
2241/50RM/2020

Zřízení služebnosti na pozemcích města ve prospěch
společnosti Pivovar Havířov a.s.
Výpůjčka části pozemku parc. č. 944/8, k. ú. Šumbark
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.,
stavebník a investor pan Jan Krygiel
Zřízení pozemkových služebností
ZPŘ/111/OÚR/20 - „ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního
hřiště“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o uzavření
smlouvy
- Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na
vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Moravská Havířov
Úhrada pozemkové služebnosti formou splátek
„Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“ –
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 974/OÚR/19
Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního
majetku příspěvkovou organizací Sociální služby města
Havířova
„Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových
rozvodů“ - dohoda o poskytnutí slevy z ceny díla
Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování
Havířova, IV. etapa, P6 lokalita Zákostelí, HavířovBludovice“
Zřízení pozemkových služebností
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ
Moravská Havířov
Zahájení školního roku 2020/2021 v 1. třídách ZŠ
Žádost o snížení nájemného
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně
Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Ukončení smlouvy o provozování dětského koutku
v budově Radnice
„Park sponzorů – 1. etapa“- uzavření smlouvy se
společností Technické služby Havířov a.s.
„Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ – Dodatek
č. 1 k SoD č. 257/OÚR/20
7
USNESENÍ
z 51. schůze Rady Města Havířova
konané dne 17.08.2020

2245/50RM/2020
2250/50RM/2020
2251/50RM/2020
2263/50RM/2020
2264/50RM/2020
2265/50RM/2020
2266/50RM/2020
2267/50RM/2020
2268/50RM/2020
2269/50RM/2020
2270/50RM/2020
2272/50RM/2020
2273/50RM/2020

Petice občanů proti stávajícímu umístění
pumptrackového hřiště
Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení
záměru „Projekt CEVYKO“ podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí
Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého
svazu ochránců přírody Nový Jičín
Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o
poskytnutí dotace
Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu MOb
MHaH a uzavřením smlouvy
Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce
Horní Domaslavice a uzavřením smlouvy
Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek
z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI
Dodatečný souhlas zřizovatele s přijetím daru
Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace
Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o
mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o příspěvek
z nadačního fondu TEPLO NA DLANI
Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti a
přijetím nadačního příspěvku z Nadace ČEZ
ZPŘ/212/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ
Okružní – nové vyhlášení“ - rozhodnutí o výběru a
o uzavření smlouvy

2280/51RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 306/1, k. ú. Bludovice_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc. č.
306/1, ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 50 m2, kat. území Bludovice
společnosti I. B. Kontakt s.r.o., 739 38 Soběšovice č. ev. 22, IČO: 25834118
za účelem přístavby- rozšíření manipulačního prostoru (rampy) prodejny
2281/51RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1714/57, k. ú. Prostřední Suchá_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č.
1714/57, ostatní plocha o výměře 122 m2, k. ú. Prostřední Suchá, manželům
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P. Z. a E. Z., ………………………, za účelem využití zahrady u rodinného
domu
2282/51RM/2020 - Změny smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku
parc. č. 1980/1, k. ú. Bludovice______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí žádost Mgr. D. P. a paní A. K.
o prodloužení termínů stanovených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.
728/EO/18 ze dne 30.09.2019 dle Přílohy č. 1 a
schválit
1. změny usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 1045/27ZM/2018
ze dne 24.09.2018 takto:
bod 2 se mění:
„Na prodej pozemku parc. č. 1980/1, k. ú. Bludovice bude uzavřena na dobu
3 let, tj. do doby vybudování přístupové cesty k RD a vydání pravomocného
kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o užívání stavby, smlouva
o budoucí kupní smlouvě (dále jen „BKS“) za těchto podmínek:“
bod 2 písm. b) se mění takto:
„budoucí kupující doručí městu pravomocné stavební povolení ve lhůtě do 24
měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení
města od BKS a uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,00 Kč“
bod 2 písm. g) se mění takto:
„budoucí kupující vybudují přístupovou cestu nejpozději do tří let od
uzavření BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k dostoupení do smlouvy o
budoucí kupní smlouvě“
2. změny uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 728/EO/18
ze dne 30.09.2019 takto:
Článek IX, Další podmínky smlouvy
odst. 2 – stávající text se vypouští a nově zní:
„Budoucí kupující se zavazují, že doručí Budoucímu prodávajícímu
pravomocné stavební povolení ve lhůtě 24 měsíců od účinnosti této smlouvy,
tj. nejdéle do 30.09.2021. Nesplnění lhůty uvedeného závazku je důvodem
k odstoupení Budoucího prodávajícího od této smlouvy a uplatnění smluvní
pokuty ve výši 10.000,00 Kč.“
odst. 6 - stávající text se vypouští a nově zní:
„Budoucí kupující vybudují Stavbu nejpozději do tří let od uzavření této
smlouvy, tj. nejdéle do 30.09.2022, nesplnění této lhůty je důvodem
k odstoupení od této kupní smlouvy a uplatnění smluvní pokuty ve výši
10.000,00 Kč.“
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 728/EO/18
ze dne 30.09.2019 ve znění schválených změn

9
USNESENÍ
z 51. schůze Rady Města Havířova
konané dne 17.08.2020

2283/51RM/2020 - Výkup části pozemku parc. č. 622 v k.ú. Bludovice, zastavěného v rámci
realizace stavby „Chodník MK Selská, Havířov-Bludovice“_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup částí pozemku parc. č. 622,
k. ú. Bludovice, dle GP č. 4627-124/2019 nově označených jako parc. č. 622/4
o výměře 41 m2 a parc. č. 622/5 o výměře 15 m2, zastavěných v rámci
realizace stavby „Chodník MK Selská, Havířov-Bludovice“, ve vlastnictví
manželů M. S. a A. S., bytem ………………………,, přičemž kupní cena za
zastavěné pozemky byla sjednána ve výši 400,00 Kč/m2 , tj. při celkové výměře
56 m2 celkem 22.400,00 Kč
2284/51RM/2020 - Pronájem části pozemku parc. č. 511/58, k. ú. Bludovice_______________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 511/58, ostatní plocha o výměře 5 m2,
k. ú. Bludovice, za účelem přístupového chodníku k nebytovému prostoru
v obytném domě, pro Společenství vlastníků Petra Bezruče 2, IČO: 27840182,
Petra Bezruče 1538/2, Podlesí 736 01 Havířov, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 10. 2020 za nájemné ve výši 200,00 Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o nájmu pozemku
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o nájmu pozemku v souladu s tímto
usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.11.2020
2285/51RM/2020 - Nájem a finanční vypořádání za užívání pozemku v majetku společnosti
IMMOTEL a.s.__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. nájem části pozemku parc. č. 2/1, k. ú. Bludovice, dle GP 4351-P39/2017
označené jako parc. č. 2/5 o výměře 84 m2, ve vlastnictví společnosti
IMMOTEL a.s., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5, Smíchov,
10
USNESENÍ
z 51. schůze Rady Města Havířova
konané dne 17.08.2020

IČO: 281 87 083, za pozemek zastavěný částí cyklostezky v majetku města je
nájemné stanoveno dle znaleckého posudku měsíčně ve výši 560,00 Kč
+ DPH, tj. 6.720,00 Kč + DPH ročně, s účinností od 1. 9. 2020
2. uzavření dohody o finančním vypořádání za bezesmluvní užívání části
pozemku parc. č. 2/1, k. ú. Bludovice, dle GP 4351-P39/2017 označené jako
parc. č. 2/5 o výměře 84 m2, ve vlastnictví společnosti IMMOTEL a.s., se
sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, přičemž finanční náhrada
činí dle znaleckého posudku měsíčně ve výši 560,00 Kč + DPH,
tj. za období od 1. 12. 2017 do 31. 8. 2020 jednorázově celkem
18.480,00 Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
k bodu 1. a 2.
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvy k bodu 1. a 2. v souladu s tímto
usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
2286/51RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o._____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1964/1,
1965/1, 1965/2, 1965/4, 1990, 2020/1, 2024, 2077/1, 2083/1, 2090, k. ú.
Havířov-město spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení
a v právu vstupovat na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
„Reko MS Havířov I. etapa 8. část, číslo stavby 7700100128“ včetně jeho
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu
ve výši 324.394,00 Kč + DPH o výměře 1.621,97 m2 dle GP č. 2410-57/2020
ze dne 10. 6. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti
GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01,
IČO: 272 95 567
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
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ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene
v souladu s tímto usnesení
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2287/51RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. č.
2681/1, 2759, k. ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 5,00 m2) a za
účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH,
(o výměře 6,00 m2) dle GP č. 4821-11/2020 ze dne 25. 2. 2020 ve prospěch
pozemku parc. č. 2755/4, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 463,
k. ú. Bludovice, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník L. K.,
bytem ………………………, na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č.
2194/1, 2206/7, k. ú. Šumbark za účelem umístění kanalizační přípojky
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 5,00 m 2)
dle GP č. 1984-83/2020 ze dne 13. 7. 2020 ve prospěch pozemku parc. č.
2206/16, k. ú. Šumbark, jehož součástí je budova č. p. 571, k. ú. Šumbark,
jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ing. L. R., D. S. a
Mgr. M. S., všichni bytem ………………………, na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. a 2.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností
v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
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2288/51RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2 v suterénu
domu
ul.
Konzumní
385/20,
Havířov-Šumbark,
p.
I.
K.,
jako soukromou domácí posilovnu
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 6,54 m2 v suterénu
domu ul. Konzumní 385/20, Havířov-Šumbark, p. S. M.,
jako sklad pro vlastní potřebu
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 104a,b o výměře
37,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2
v přízemí budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2,
Havířov-Město
2289/51RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 34,50 m2 v suterénu domu ul. Studentská 1147/22, Havířov-Podlesí,
spol. LIFT SERVIS s.r.o., IČO: 25382357, jako kancelář a sklad,
za podmínek:
- nájemné 308,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,25 m2 v suterénu domu
ul. Švabinského 994/5, Havířov-Město, p. O. S., jako sklad pro vlastní
potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. ukončení nájmu části nemovité věci – místností č. 207 a 208 o celkové
výměře 39,60 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86,
Svornosti
2,
Havířov-Město,
nájemkyni
Ing.
R.
L.,
IČO: 73354686, dohodou k 30. 9. 2020
4. pronájem části nemovité věci – místností č. 207 a 208 o celkové
výměře 39,60 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86,
Svornosti 2, Havířov-Město, spol. Reality FALCON s.r.o., IČO: 09139605,
jako realitní kancelář, za podmínek:
- nájemné 1.668,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2020
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5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 113,04 m2 (z toho společné prostory 17,21 m2) v 1. poschodí
zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí,
p. M. B., IČO: 75557541, za podmínek:
- nájemné 400,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 12. 2020
- úpravy prostor na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody
o ukončení nájmu dle bodu 3. usnesení a smlouvy o nájmu části nemovité věci
dle bodu 4. usnesení
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o ukončení nájmu dle bodu
3. usnesení a smlouvu o nájmu nemovité věci dle bodu 4. Usnesení
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
2290/51RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 46,81 m2 v suterénu
obytného domu ul. Fibichova 23, Havířov-Město, nájemci Správě sportovních a
rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, dohodou k 31. 7. 2020
2291/51RM/2020 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku)
k části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 75,39 m2
v suterénu obytného domu ul. Jedlová 494/4, Havířov-Šumbark, z nájemkyně
p. K. Č., IČO: 47983957, na p. D. Č., IČO: 76409384
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2020
- účel: prodejna potravin a sklad
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2292/51RM/2020 - Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání na Dlouhé třídě
470/17, Havířov-Město, spol. MADA servis s.r.o., IČO: 25871714, umístění
sídla společnosti v pronajatých prostorách po dobu trvání nájemního vztahu
2293/51RM/2020 - Žádost o prominutí nájemného – program COVID - Nájemné___________
Rada města Havířova
neschvaluje
nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 575,34 m2 v 1. nadzemním a 2. nadzemním podlaží budovy na Dlouhé
tř. č. p. 470/17, Havířov-Město, spol. Prckův ráj s.r.o., IČO: 01762737,
prominutí
nájemného
ve
výši
30%
za
dobu
3
měsíců,
a to duben až červen 2020, v celkové výši 10.503,90 Kč
ukládá
ekonomickému odboru zaslat žadateli informaci o přijatém usnesení rady města
Z: vedoucí EO
T: 31.08.2020
2294/51RM/2020 - Bezúplatný převod majetku zřizovateli a vynětí majetku z hospodaření
PO – SSRZ Havířov______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost o bezúplatný převod movitých věcí zřizovateli (příloha č. 1)
schvaluje
bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy č. 2 – vnitřní vybavení budovy
zámku v účetní ceně 3.548.631,30 Kč z příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská
1296/2a, IČO: 00306754, zřizovateli s účinností od 1. 1. 2021, za předpokladu,
že bude schváleno Zastupitelstvem města Havířova vynětí budovy zámku,
včetně pozemků z hospodaření příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov
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pověruje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o bezúplatném převodu
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o bezúplatném převodu v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit vynětí majetku z hospodaření dle § 27
odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská
1296/2a, IČO: 00306754, s účinností od 1. 1. 2021 a to:
a) pozemky v katastrálním území Havířov-město - parc. č. 3980, ostatní plocha
– zeleň o výměře 827 m2 v účetní ceně 32.727,00 Kč, parc. č. 3985,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 504 m2 v účetní ceně 397.600,00 Kč,
parc. č. 3986/2, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 464 m2 v účetní ceně
131.122,00 Kč (původně v příloze č. 1 zřizovací listiny zn. ZL/62/2018 ze
dne 3. prosince 2018 uvedené jako parc. č. 3981, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 49 m2 v účetní ceně 22.583,00 Kč, parc. č. 3982,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2 v účetní ceně 101.739,00 Kč,
parc. č. 3983, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2 v účetní
ceně 6.116,00 Kč a parc. č. 3986/2, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 228
m2 v účetní ceně 684,00 Kč) a parc. č. 3986/3, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 558 m2 v účetní ceně 1.674,00 Kč
b) budova č. p. 243, Havířov-Město, která je součástí pozemku parc. č. 3985,
k.ú. Havířov-město – budova zámku (kulturní památka) v účetní ceně
47.565.748,75 Kč
c) dětské hřiště umístěné na pozemku parc. č. 3980, k.ú. Havířov-město
v účetní ceně 44.149,00 Kč
d) zpevněná plocha umístěná na pozemku parc. č. 3986/3, k.ú. Havířov-město
v účetní ceně 1.968.101,00 Kč
2295/51RM/2020 - Vyřazení investičního majetku______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení investičního majetku z účetní a majetkové evidence statutárního města
Havířova, a to inv. číslo 000000003349 – oplocení pozemku parc. č. 2382/1,
k.ú. Šumbark v účetní ceně 22.047,00 Kč, inv. číslo 000000004907 – oplocení
pozemku v k.ú. Prostřední Suchá v účetní ceně 3.744,00 Kč, inv. číslo
000000004934 – strojní část trafostanice TR 17 v účetní ceně 189.576,00 Kč
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a inv. číslo 000000011036 – jezírko, krb a další vedlejší stavby v k.ú. Šumbark
v účetní ceně 141.190,00 Kč
2296/51RM/2020 - Vyhlášení druhého kola finanční pomoci osobám vykonávajícím
podnikatelskou činnost na území města Havířova______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o neposkytnutí bezúročné zápůjčky na základě zpětvzetí žádosti
ze strany OSVČ
schvaluje
vyhlášení druhého kola finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou
činnost na území města Havířova dotčené mimořádnými opatřeními
v souvislosti s pandemií dle Pravidel pro poskytnutí finanční pomoci pro osoby
vykonávající podnikatelskou činnost na území města Havířova dotčené
mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19, schválených
Radou města Havířova dne 25. 5. 2020 usnesením č. 2071/47RM/2020 ve znění
přílohy č. 1 s tím, že žádosti budou přijímány v termínu od 18. 8. 2020
do 4. 9. 2020
2297/51RM/2020 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 73. - 75, dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 73. - 75.,
dle důvodové zprávy a příloh.
2298/51RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO – ZŠ Kpt. Jasioka Havířov, MŠ Radniční
Havířov, Polská škola Havířov______________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
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1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČO: 61988600
- finanční dar ve výši 121 290,00 Kč od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO:
24231509 na zajištění školního stravování 23 znevýhodněných žáků školy
pro období školního roku 2020/2021 od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021
2. Mateřská škola Havířov - Město Radniční 7/619, IČO: 61988715
- finanční dar ve výši 3 000,00 Kč od fyzické osoby k nákupu učebních
pomůcek pro MŠ Radniční Havířov
3. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
- finanční dar ve výši 59 000,00 Kč (10 000 PLN) od Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie“, Ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa na
nákup vybavení jazykové učebny Polské školy Havířov
2299/51RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací do projektu Šablony III
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s podáním
žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,
příspěvková organizace, IČO: 75027569
název projektu:
Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání
předpokládaná výše dotace: 569 202 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČO: 62331230
název projektu:
Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání
předpokládaná výše dotace: 870 500 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti

2300/51RM/2020 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit zapojení neinvestiční rozpočtové
rezervy odboru školství a kultury na rok 2020, a to formou zvýšení příspěvků
na provoz příspěvkovým organizacím takto:
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1. Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958122 ve výši 14 225 Kč na dofinancování plavání
2. Základní škola a Mateřské škole Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace IČO: 48805289 ve výši 25 000 Kč na dofinancování plavání
3. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČO: 48805513 ve výši 15 600 Kč na dofinancování plavání
4. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČO: 62331221 ve výši 24 000 Kč na dofinancování plavání
5. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 8 400 Kč na dofinancování
plavání
6. Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČO: 48805424 ve výši 30 325 Kč na dofinancování plavání
7. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 3 300 Kč na dofinancování plavání.
8. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 32 750 Kč
na dofinancování plavání
9. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČO: 48805475 ve výši 28 500 Kč na dofinancování plavání
10. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 38 950 Kč
na dofinancování plavání
11. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 57 500 Kč na
dofinancování plavání
12. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace, IČO: 48805271 ve výši 29 000 Kč na dofinancování plavání
13. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
ve výši 24 000 Kč na dofinancování plavání
14. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958149 ve výši 4 750 Kč na dofinancování plavání
15. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace, IČO 75027569 ve výši 14 500 Kč na dofinancování plavání
16. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČO: 62331230 ve výši 47 500 Kč na dofinancování plavání
17. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701
ve výši 50 000 Kč v souvislosti s otevřením nové třídy
uložit
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2020
výše uvedené usnesení
Z: vedoucí EO
T: září 2020
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2301/51RM/2020 - „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala 1/801,
Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 276/OŠK/20_
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 276/OŠK/20 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD stavební práce za cenu -264 146,90 Kč bez DPH v rozsahu
přílohy č. 1,
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 276/OŠK/20 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 81 970,00 Kč bez DPH
v rozsahu přílohy č. 1,
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 276/OŠK/20 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení,
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 276/OŠK/20 na provedení stavby
„Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala 1/801, HavířovMěsto“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení s dodavatelem MADT a.s., se
sídlem Slezská 950, 735 14 Orlová, IČO: 258 19 909
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 276/OŠK/20 ze dne 06.04.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 276/OŠK/20 ze dne
06.04.2020.
Z: vedoucí OŠK
T: 8/2020
2302/51RM/2020 - Souhlas s dotací PO - MŠ „U kamarádů“ Havířov_____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
„U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková
organizace, IČO: 70958289
poskytovatel dotace:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s., Karlínské náměstí 12,
186 03 Praha 8
název dotačního programu:
Cesta k zaměstnání v oblasti péče
o handicapované osoby III
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název projektu:

Výchovná a vzdělávací podpora dětí
ze znevýhodněného prostředí MŠ „U kamarádů“
269 748,00 Kč
bez spoluúčasti

předpokládaná výše dotace:
spolufinancování:

2303/51RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ Školní Havířov_____________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958149
poskytovatel dotace:
Moravskoslezský kraj
operační program:
Výzkum, vývoj a vzdělávání
výzva:
Implementace krajských akčních plánů II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
název projektu:
Odborné, kariérové a polytechnické
vzdělávání v MSK
předpokládaná výše dotace:
320 000,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2304/51RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ Mládežnická Havířov
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114 zastoupené Mgr. Ivou Badurovou,
ředitelkou školy pronájem školního bytu za podmínek:
- nájemce:
Mgr. V. B.
- výměra prostor:
72,5 m2
- nájemné:
5 085,00 Kč včetně záloh za služby
- doba nájmu:
na dobu určitou od 1. 12. daného kalendářního roku
do 30. 11. následujícího kalendářního roku s možností
opakovaného prodlužování vždy na 1 rok
- hrazení zálohových a paušálních měsíčních plateb za služby
- poznámka:
Nájemné bude upraveno v souladu se změnou sazby
nájemného schváleného radou města.
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2305/51RM/2020 - Veřejná zakázka „Modernizace odborné učebny F-Ch – Dodávka nábytku
a nábytkového vybavení“ – informace o výběru nejvhodnější nabídky_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. uzavření smlouvy č. 18/20 na realizaci veřejné zakázky „Modernizace
odborné učebny F-Ch – Dodávka nábytku a nábytkového vybavení“
příspěvkovou organizací Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 se
společností Hilbert Interiéry s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8 Karlín, IČO: 28661133, dne 2. 7. 2020 s cenou 1 459 093,40 Kč bez DPH
(1 765 503,01 Kč včetně DPH)
2. uveřejnění smlouvy č. 18/20 na realizaci veřejné zakázky „Modernizace
odborné učebny F-Ch - Dodávka nábytku a nábytkového vybavení“ v registru
smluv dne 3. 7. 2020.
2306/51RM/2020 - Žádost o výpůjčku školního hřiště___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Československé obce legionářské, z. s., Jednoty Havířov,
IČO: 45247455, o výpůjčku školního hřiště Základní školy Havířov-Šumbark
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, dle přílohy č. 1
schvaluje
výpůjčku školního hřiště Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové
17/1151 okres Karviná Československé obci legionářské, z. s., Jednotě Havířov,
IČO: 45247455, k pořádání branného závodu dne 18. 9. 2020
u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války
2307/51RM/2020 - Návrh „NAŘÍZENÍ“ – schválení parkovacích karet a ceny za stání_______
Rada města Havířova
schvaluje
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo
jejich určených úsecích, ve znění přílohy č. 1

22
USNESENÍ
z 51. schůze Rady Města Havířova
konané dne 17.08.2020

pověřuje
vedoucí odboru komunálních služeb podpisem ceníku za stání silničních
motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích
Z: vedoucí OKS
T: 8/2020
vydává
Nařízení, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za
sjednanou cenu, ve znění přílohy č. 2
2308/51RM/2020 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost paní V. P., bytem ………………………, o povolení zvláštního užívání
místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti
místní komunikace ul. Nad Terasou pro vozidlo se speciálním označením O7
neschvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P na území města Havířova, schválených Radou města Havířova dne
28.06.2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na
parkovišti místní komunikace ul. Nad Terasou v Havířově pro vozidlo
se speciálním označením O7 pro paní V. P., která je opatrovníkem pana V. P.
2309/51RM/2020 - Návrh OZV, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se
nařizuje provedení speciální ochranné deratizace, ve znění přílohy
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2310/51RM/2020 - Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení zadávacího řízení_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na koncesi malého rozsahu na služby
„Provozování bikesharingu v Havířově“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano
ne
ne
ano

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané uzavření smlouvy
a účinnost smlouvy (zveřejnění
smlouvy v registru smluv):
termín zahájení plnění:
termín dokončení plnění:

11/2020
01.04.2021
30.11.2022

6. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena
v Kč včetně DPH
(max. však 25 Kč
vč. DPH/1 výpůjčka)

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 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění),
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. ekonomickou kvalifikaci:
nepožadovat
10. technickou kvalifikaci:
- seznam služeb jako předmět veřejné zakázky poskytnutých uchazečem
v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky s uvedením minimálně 2
služeb, přičemž předmětem každé bylo poskytování služeb veřejného
sdílení jízdních kol pro jednoho objednatele po dobu alespoň 6 po sobě
jdoucích měsíců
11. další podmínky:
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- provoz bikesharingu v měsících duben až listopad v letech 2021 - 2022
- provozování 200 ks městských kol uchazečem na cca 50 stanovištích,
vč. možnosti navýšení počtu kol uchazečem dle požadavku zadavatele
- vybavení kol: nízkým nástupem, přední a zadní svítilnou, třístupňovou
přehazovačkou, dvěma účinnými nezávislými brzdami, předním a zadním
blatníkem, nastavitelnou polohou sedla, stojánkem pro odstavení kola,
nosičem na drobná zavazadla, případně košíkem, zvukovou signalizací –
např. zvonkem, GPS s datovým přenosem do softwarové aplikace
- prvních 15 minut výpůjčky uživatelům zdarma a následujících 30 minut
za cenu max. 25 Kč vč. DPH
- zadavatel je povinen si před uzavřením smlouvy vyžádat od Ministerstva
financí ČR stanovisko k jejímu uzavření
- zadavatel poskytne vybranému uchazeči bezúplatně nevýhradní oprávnění
užít logo města pro označení kol k provozu bikesharingu
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- elektronickou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na koncesi malého rozsahu „Provozování
bikesharingu v Havířově“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na koncesi
malého rozsahu „Provozování bikesharingu v Havířově“
Z: vedoucí OKS
T: 9/2020
2311/51RM/2020 - Řád veřejných pohřebišť města Havířova____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Řád veřejných pohřebišť ve znění přílohy č. 1
Z: vedoucí OKS
T: 8/2020
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2312/51RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města__________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení sestavy – hřiště dětské – sestava dětského mobiliáře – Park B.
Němcové, Havířov-Šumbark, rok pořízení 2006, inv. č. 000000007598,
pořizovací cena 251 013,00 Kč vč. DPH, jako dlouhodobého hmotného
investičního majetku z majetku města ve správě ORJ 08, v souladu se Zásadami
hospodaření s majetkem města
Z: vedoucí OKS
T: 8/2020
2313/51RM/2020 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“
- zahájení zadávacího řízení________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“
2. rozdělení veřejné zakázky na části:
následné veřejné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ano
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. zadávací lhůtu:

6 měsíců

6. výši požadované jistoty:

600.000,- Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení:
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1. 2. 2021 nebo ihned po nabytí
účinnosti smlouvy (zveřejnění
smlouvy v registru smluv), podle
toho, co nastane později

termín dokončení:

nejpozději do 10 měsíců ode dne
zahájení (objekty PS 452 –
Svornosti, PS 453 - SSZ Elán,
PS 454 – SSZ Reneta a PS 460 –
SSZ KB)
nejpozději do 18 měsíců ode dne zahájení (celé dílo)
9. kritérium hodnocení:

nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH (váha 100%)

10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 „Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování“
- dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad o odborné způsobilosti
v rozsahu autorizace v oboru Technologická zařízení staveb podle zákona
č. 360/1992 Sb.
12. technickou kvalifikaci:
- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona referenční zakázky realizované
v období za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, a to:
1. dodávka dopravního telematického systému min. pro 5 řadičů
světelných signalizačních zařízení (dále jen „SSZ“) nových nebo
rekonstruovaných křižovatek a připojovaných v rámci zakázky
k nadřízené úrovni (dispečinku), v hodnotě min. 15 mil. Kč bez DPH
2. dodávka min. 3 SSZ vč. jejich instalace a oživení, přičemž jedna z nich
(SSZ) musí být v hodnotě min. 3 mil. Kč bez DPH
(reference nelze pro účely prokázání předmětného kritéria technické
kvalifikace sčítat, tzn. nelze sečíst 2 zakázky od různých objednatelů o
menším objemu, ale lze reference dělit, tzn. že zakázkou od jednoho
objednatele splňující parametry více zakázek dle uvedeného výčtu lze
prokázat splnění více relevantních zakázek)
(kvalifikace bude splněna i v případě, že se jedná o dodávky dosud
probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni
zahájení zadávacího řízení)
(kvalifikaci rovněž splní účastník v případě, že se jedná o dodávky
zahájené dříve než v posledních 3 letech, pokud byly předmětné
dodávky v posledních 3 letech ukončeny nebo pokud stále probíhají,
za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení
zadávacího řízení)
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- dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona odborná kvalifikace
osoby - vedoucího realizace, a to:
1. autorizace pro obor Technologická zařízení staveb dle zákona
č. 360/1992 Sb.
2. minimálně 5 let praxe v oboru technologického zařízení staveb a
3. zkušenosti na pozici vedoucího realizace min. 2 zakázek, jejichž
předmětem byla dodávka alespoň 3 SSZ, vč. jejich instalace a oživení u
každé zakázky.
13. podmínky zadávacího řízení:
- nepožadovat v rámci zadávacího řízení 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)
- předložení v nabídce seznamu poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
známi, a uvedení části veřejné zakázky, které bude každý z poddodavatelů
plnit
- jako podmínku uzavření smlouvy předložení:
a) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným
plněním v minimální výši 10.000.000 Kč
b) bankovní záruky za řádné provedení díla ve výši 5% z celkové smluvní
ceny díla bez DPH platné ke dni uzavření smlouvy
14. podmínky realizace:
- možnost požadovat od všech poddodavatelů doklad o oprávnění
k podnikání v rozsahu, v jakém se budou podílet na realizaci
- záruka za jakost díla 60 měsíců
- předložení v den protokolárního předání a převzetí díla bankovní záruky
za jakost díla ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke
dni předání díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
pověřuje
1. společnost TENDERA partners, s.r.o., IČO: 08668477, provedením všech
úkonů souvisejících se zadávacím řízením „Chytré a bezpečné křižovatky ve
statutárním městě Havířov“, vyjma úkonů uvedených v ust. § 43 odst. 2
zákona a v bodě 2. tohoto pověření
2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek
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2314/51RM/2020 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2020_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit pořízení projektové dokumentace
z rozpočtu města na rok 2020:
stavba č. 20060 Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé, předpokládaná
cena 300 080 Kč včetně DPH
2315/51RM/2020 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu
Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 538 k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 2717/1 k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 3 - na pozemku pac.č. 4725/2 k.ú. Havířov – město
v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 4725/1 k.ú. Havířov - město
v rozsahu přílohy
2316/51RM/2020 - Pronájem rouškomatu – navýšení úhrady____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
požadavek společnosti LUMO PLUS s.r.o., Okružní 851/30, 734 01 Karviná Ráj, IČO 25824015 na zvýšení úhrady za pronájem rouškomatu o 1000,+ DPH měsíčně
schvaluje
1. změnu usnesení č. 1916/41RM/2020 ve znění usnesení č. 1967/42RM/2020
v bodě 1. tak, že text „do ukončení celostátní povinnosti nosit roušky“
se nahrazuje textem „na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou“
2. změnu usnesení č. 1916/41RM/2020 ve znění usnesení č. 1967/42RM/2020
bod 3. náhradou textu „pronájem rouškomatu za částku stanovenou ve výši
5% z částky (včetně DPH), kterou město utrží za prodané zboží
z rouškomatu“ textem „pronájem rouškomatu za částku 1 000,- Kč + DPH
měsíčně, a dále pak ve výši 5% z částky (včetně DPH), kterou město utrží za
prodané zboží z rouškomatu“
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3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 291/ORG/20 ve smyslu bodu 1. a 2. tohoto
usnesení s účinností od 01.09.2020
pověřuje
vedoucí organizačního odboru podpisem smlouvy
Z: vedoucí ORG
T: do 31.08.2020
2317/51RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek z nadačního fondu_______
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o příspěvek z nadačního fondu TEPLO NA DLANI
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí
Poskytovatel příspěvku:

Nadační fond TEPLO NA DLANI,
se sídlem Konzumní 298/6a,
736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282
Oprava hřiště u Základní školy
Generála Svobody
200.000 Kč
0
0

Název projektu:
Požadovaná výše příspěvku:
Spoluúčast zřizovatele:
Spolufinancování:

2318/51RM/2020 - Udělení souhlasu k podnájmu části nemovité věci______________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, zastoupené
ředitelem Ing. Radkem Podstawkou, aby udělila společnosti HC Havířov 2010
s. r. o., zastoupené Jaroslavem Mrowiecem a Alešem Bambulou, se sídlem
Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, souhlas k podnájmu části nemovité věci –
prostor ve Víceúčelové hale o výměře podlahové plochy 20,2 m2 – prodejna
FUNSHOP, panu Bc. Robinovi Pavlasovi, se sídlem Na Nábřeží 760/133,
Havířov, IČO: 87601222, za těchto podmínek:
účel:

prodej propagačních předmětů a oděvů
s motivem hokejového klubu HC AZ Havířov,
prodej vstupenek a permanentek na zápasy HC
AZ Havířov
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doba podnájmu:

od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
1.500 Kč/měsíc, včetně služeb souvisejících
s podnájmem

výše nájemného:

2319/51RM/2020 - Žádost o poskytnutí snížení nájmů za II. čtvrtletí 2020
- nájemce IAN PERFEKT, s.r.o.____________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
příspěvkové organizaci Městskému kulturnímu středisku Havířov,
IČO: 00317985, snížení nájmů části nemovité věci v objektu Kino Centrum
a v objektu Společenský dům Havířov společnosti IAN PERFEKT, s.r.o.,
IČO: 26840341, o 30 % za II. čtvrtletí 2020, dle důvodové zprávy.
2320/51RM/2020 - Žádost o poskytnutí snížení nájmů za II. čtvrtletí 2020
- nájemce Jaroslav Mašláň s.r.o.____________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
příspěvkové organizaci Městskému kulturnímu středisku Havířov,
IČO: 00317985, snížení nájmů části nemovité věci v objektu Společenský dům
Havířov společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o., IČO: 25827332, o 30 %
za II. čtvrtletí 2020, dle důvodové zprávy.
2321/51RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2020
– Městské kulturní středisko Havířov_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985
změnu výše závazného ukazatele: „Opravy a udržování“ pro rok 2020.
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2322/51RM/2020 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci ze státního
rozpočtu na odměny pro zdravotnické pracovníky_____________________
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 žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu na rok 2020 na odměny pro zdravotnické pracovníky vykonávající
odbornou činnost dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zaměstnaných u právnických nebo fyzických osob, které poskytují sociální
služby
Z: ředitel DsH
T: srpen 2020
2323/51RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního majetku
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení vlastního investičního
majetku - pohybového trenažéru motomed pro zdravotní útvar střediska Luna
z přijatého účelově určeného finančního daru v předpokládané pořizovací ceně
180 000 Kč
Z: ředitel DsH
T: říjen 2020
2324/51RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace____________________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcných darů:
- v hodnotě 3 500 Kč od dárce Ing. D. B., trvale bytem ………………………,
- v hodnotě 11 300 Kč od dárce P. M., trvale bytem ………………………,
Z: ředitel DsH
T: srpen 2020
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2325/51RM/2020 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, provedení technického zhodnocení svěřeného majetku, a to konkrétně
instalací klimatizačních jednotek na středisku MIKADO na ul. Tajovského
1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí v celkové výši 249 723 Kč bez DPH.
Z: ředitelka SANTÉ
T: září 2020
2326/51RM/2020 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí mimořádné
dotace ze státního rozpočtu________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
dodatečné podání žádosti o dotaci a přijetí dotace ze státního rozpočtu,
z kapitoly 313 – MPSV na rok 2020, příspěvkovou organizací města Sociální
služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ: 60337583)
na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
Z: ředitel SSmH
T: 30.11.2020

2327/51RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu_____
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu příspěvkovou organizací města
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí
(IČ: 60337583) na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií
COVID_19.
Z: ředitel SSmH
T: srpen 2020
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2328/51RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva
nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude
nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 23 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 494/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
b) Byt č. 249 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
c) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Karvinská 1187/12, Havířov - Město
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
d) Byt č. 10 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
e) Byt č. 9 o velikosti 0+2 na ulici Jurije Gagarina 1506/26, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
f) Byt č. 42 o velikosti 0+2 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
g) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II ktg. na ulici Jarošova 750/4c, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
h) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici U Lesa 280/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
i) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Zednická 314/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
j) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Fibichova 228/23 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
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k) Byt č. 41 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
l) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 900/20, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
m) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1081/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
n) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1078/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
o) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Dvořáková 83/15, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
p) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
q) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 965/33, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
r) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 876/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
s) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici U Lesa 280/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
t) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici A.S.Puškina 911/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
u) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1063/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
v) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 949/24, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
w) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1254/8, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
x) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1152/10, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
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y) Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1152/2,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………………………,
z) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 767/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
aa) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Karvinská 1182/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
bb) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1222/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
cc) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Karvinská 1189/16, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
dd) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Pavlovova 584/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
ee) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 699/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
ff) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Moskevská 1075/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
gg) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 763/127, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
hh) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1251/14, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
ii) Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
jj) Byt č. 63 o velikosti 1+3 na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
kk) Byt č. 38 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
ll) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1032/15, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
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mm) Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1106/9, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
nn) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 389/1, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
oo) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Školní 277/39, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
2. ………………………,
3. ………………………,
pp) Byt č. 50 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
qq) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
rr) Byt č. 1 o velikosti 1+4 na ulici Mozartova 1060/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
ss) Byt č. 3 o velikosti 1+4 na ulici Dlouhá třída 1120/81d, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………………,
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
2329/51RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 7. 2020, 15. 7. 2020,
1. 8. 2020 a 15. 8. 2020 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3

37
USNESENÍ
z 51. schůze Rady Města Havířova
konané dne 17.08.2020

2330/51RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 14. 8. 2020 a k 31. 8. 2020 končí nájemní smlouva,
dle Přílohy č. 1
2331/51RM/2020 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor ve správě
Městské realitní agentury, s.r.o. za 1. pololetí 2020_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek kontrol dodržování smluvních podmínek u
nemovité věci ve správě Městské realitní agentury,
zkontrolováno 41 nebytových prostor v obytných
a 5 samostatných objektů a nebylo zjištěno porušení
podmínek

smluv o nájmu části
s.r.o., s tím, že bylo
domech, 2 garáže
sjednaných smluvních

2332/51RM/2020 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení k rámcové
smlouvě uzavřené s Technickými službami Havířov a.s._________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě o zajištění slušného způsobu
pohřbení č.726/OVŽÚ/2017, uzavřené s Technickými službami Havířov a.s.,
kterým se mění Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení
(viz příloha)
pověřuje
primátora města podpisem Dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě č.
726/OVŽÚ/2017
Z: vedoucí OVŽÚ
T: 21.09.2020
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2333/51RM/2020 - Výzva Zastupitelstvu města Havířova________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Výzvu Zastupitelstvu města
Havířova k veřejné diskuzi o umístění obchvatu I/11 Havířov - Třanovice
a výsledky jednání s občany o obsahu této výzvy
pověřuje
primátora města a náměstka primátora pro investice a chytré město jednáním
se signatáři Výzvy Zastupitelstvu města Havířova
2334/51RM/2020 - ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“
- rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o vyloučení společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4,
Michle, U Michelského lesa 1581/2, IČO: 45274924, z účasti v zadávacím
řízení ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“,
neboť společnost neprokázala složení požadované jistoty nebo nezajistila
jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty
2. o výběru dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA, se sídlem 620 00 Brno, Brněnské Ivanovice, Jahodová
494/60, IČO: 48035599, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku
v zadávacím řízení ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně
chodníku“, jak vyplývá z přílohy č. 1
3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/264/OÚR/20
- „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ s dodavatelem SWIETELSKY
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
se sídlem 620 00 Brno, Brněnské Ivanovice, Jahodová 494/60, IČO:
48035599, s nabídkovou cenou 30 785 115,805 Kč včetně DPH (25 442
244,468 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí
o výběru
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
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ukládá
1. odeslat oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
Z: vedoucí OPS
T: do 19.08.2020
2. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů
dle ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 19.08.2020
3. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek
účasti vybraného
dodavatele na základě
dokladů a údajů dle
ust. § 122 zákona
4. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o výběru
2335/51RM/2020 - OŘ/203/ORG/20 - „Datové centrum“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru
a uzavření smlouvy_______________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) společnost
Microshop, s.r.o., se sídlem 169 00 Praha 6, Pod Marjánkou 4, IČO: 26165031,
z účasti v zadávacím řízení OŘ/203/ORG/20 - „Datové centrum“, neboť i přes
objasnění a doplnění nabídky na základě žádosti zadavatele nesplnila podmínky
zadávacího řízení z důvodů uvedených v příloze č. 2
rozhodla
1. o výběru dodavatele OKsystem a.s., se sídlem 140 21 Praha 4 - Nusle,
Na Pankráci 1690/125, IČO: 27373665, jehož nabídka byla podle výsledku
hodnocení v zadávacím řízení OŘ/203/ORG/20 - „Datové centrum“
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po vyloučení společnosti Microshop,s.r.o. vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/203/ORG/20 - „Datové
centrum“ s dodavatelem OKsystem a.s., se sídlem 140 21 Praha 4 - Nusle,
Na Pankráci 1690/125, IČO: 27373665, s nabídkovou cenou 11 625 706,62
Kč včetně DPH (9 608 022,00 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122
zákona a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí
o vyloučení a výběru
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat vyloučené společnosti oznámení o vyloučení
Z: vedoucí OPS
T: do 19.08.2020
2. odeslat vybranému dodavateli výzvu dle ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 19.08.2020
3. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek
účasti vybraného
dodavatele na základě
dokladů a údajů dle
ust. § 122 zákona
4. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o
vyloučení a výběru
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2336/51RM/2020 - OŘ/304/KP/20 - „Cisternová automobilová stříkačka - nové vyhlášení“
- zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení__________
Rada města Havířova
ruší
zadávací řízení OŘ/304/KP/20 - „Cisternová automobilová stříkačka - nové
vyhlášení“ v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť
po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník
zadávacího řízení (nebyla podána žádná nabídka)
schvaluje
1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Cisternová automobilová stříkačka - 3. vyhlášení“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ne
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

100.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení:

termín dodání:
9. kritérium hodnocení:

ode dne účinnosti smlouvy
(zveřejnění smlouvy
v registru smluv - předpoklad
druhá polovina října 2020)
nejpozději do 31. 8. 2021
nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH s váhou 100%

10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona doklady
dle ust. § 75 zákona
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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. 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
o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno
v doporučení Komise 2003/361/ES
13. podmínky realizace:
- záruku dle záručních podmínek výrobce, nejméně však 24 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
14. složení komise dle Přílohy č. 2
pověřuje
1. komisi otevíráním, hodnocením a posouzením nabídky či nabídek, zda
splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
2337/51RM/2020 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2020___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit poskytnutí věcných darů z fondu
primátora města:
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,
IČ: 68177992, v hodnotě do 25 tis. Kč;
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
příspěvková organizace, IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;
- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,
Havířov-Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč;
- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Dům pro matky s dětmi Havířov,
Dvořákova 21/235, Havířov-Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč;
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- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, příspěvková organizace,
Mozartova 1092/2, Havířov-Město, IČ: 60337389, v hodnotě do 20 tis. Kč.
- Domovu pro osoby se zdravotním postižením Benjamín,
příspěvková organizace, středisko Havířov, Moskevská 1588/7a,
736 01 Havířov-Město, IČ: 00847461, v hodnotě do 10 tis. Kč
Z: vedoucí OKP
T: 30.11.2020
2338/51RM/2020 - Uzavření darovací smlouvy se společností Asental Land, s.r.o.___________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 239 217,00 Kč
vč. DPH (197 700,00 Kč bez DPH), se společností Asental Land, s.r.o.,
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 27769143, na
přemístění památníku obětem Dukelské tragédie z ul. Závodní (areál bývalého
dolu Dukla) na hřbitov na ul. Hřbitovní v Havířově-Šumbarku
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem darovací smlouvy
ukládá
odboru komunálních služeb předložit darovací smlouvu k podpisu v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí OKS
T: 9/2020
2339/51RM/2020 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 20.8.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 20.8.2020 dle
Přílohy
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo
zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce), na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance
zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města,
s účinností od 20.8.2020 na 320 zaměstnanců, tj. snížení o 1 zaměstnance
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v rámci organizačního odboru, z důvodu zvýšení efektivity práce Magistrátu
města Havířova po změně organizace práce s geografickým informačním
systémem města
2340/51RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Městského Fotbalového Klubu Havířov, z.s., IČO: 27008240, o
poskytnutí dotace na pořádání 4. ročníku mezinárodního turnaje dětí ve fotbale
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
schvaluje
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
statutárního města Havířova na rok 2020 z oblasti partnerských vztahů
Městskému Fotbalovému Klubu Havířov, z.s., IČO: 27008240, na pořádání 4.
ročníku mezinárodního turnaje dětí ve fotbale ve výši 30 000 Kč s tím, že
stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2020
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem uvedeným
v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města
Havířova dne 24. 2. 2020 usn. č. 364/12ZM/2020
pověřuje
vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2020
2341/51RM/2020 - Software pro datové centrum - zahájení zadávacího řízení______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Software pro datové centrum“
2. následné veřejné zakázky (opce):
ne (stejné pro všechny části)
rozdělení veřejné zakázky na části:
ano
část 1 - MS Windows Server DataCenter
část 2 - MS Windows Server Standard
část 3 - MS Windows Server User CAL
část 4 - MS Windows RDS Device CAL
část 5 - MS Windows Server External Connector
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část 6 - MS SQL Server Standard
část 7 - Upgrade VMware
část 8 - Upgrade Veeam
(možnost podání nabídky na jednu, několik nebo všechny části)
3. dílčí plnění (fakturace):
ne (stejné pro všechny části)
poskytnutí zálohy:
ne (stejné pro všechny části)
čerpání dotace:
ne (stejné pro všechny části)
přenesená daňová povinnost:ne (stejné pro všechny části)
4. druh zadávacího řízení:
5. zadávací lhůtu:

otevřené řízení

120 dnů (stejné pro všechny části)

6. výši požadované jistoty:

nepožadovat

7. varianty nabídky:

ne (stejné pro všechny části)

8. dobu realizace veřejné zakázky (stejné pro všechny části):
předpokládané zahájení:
ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy
v registru smluv - předpoklad druhá polovina
října 2020)
termín ukončení:

nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
účinnosti smlouvy

9. kritérium hodnocení:

nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
s váhou 100 % (stejné pro všechny části)

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 (stejné pro všechny části)
11. profesní způsobilost (stejné pro všechny části):
- 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 odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
12. podmínky zadávacího řízení (stejné pro všechny části):
- 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 o
tom, zda je malý či střední podnik, jak je uvedeno v doporučení Komise
2003/361/ES
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13. podmínky realizace (stejné pro všechny části):
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
- podpora dle Přílohy č. 3
14. složení komise dle Přílohy č. 2 (stejné pro všechny části)
pověřuje
1. komisi otevíráním, 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
2342/51RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH_____________________________________
Rada města Havířova
odvolává
pana Martina Porembského,
z funkce člena Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města
Havířova
pana Ing. Ivo Weisse,
z funkce člena Komise sportovní Rady města Havířova
pana Jiřího Válku,
z funkce člena Komise energetické Rady města Havířova
paní Ludmilu Kubienovou,
z funkce členky Komise č. 3 pro část města Havířov - Dolní Suchá
pan Ing. Petra Smrčka,
z funkce člena Komise č. 6 pro část města, Havířov - Životice
pana Martina Porembského,
z funkce člena Komise č. 7 pro část města Havířov - Podlesí
jmenuje
pana Mgr. Přemysla Čapandu,
do funkce člena Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města
Havířova
pana Marka Světničku, DiS.,
do funkce člena Komise sportovní Rady města Havířova
pana Ing. Jakuba Čecha,
do funkce člena Komise energetické Rady města Havířova
pana Ing. Zdeňka Darebníka,
do funkce člena Komise č. 2 pro část města Havířov - Dolní Datyně
paní Kristinu Vasilko,
do funkce členky Komise č. 3 pro část města Havířov - Dolní Suchá
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pana Ladislava Indráka,
do funkce člena Komise č. 6 pro část města Havířov – Životice
pana Ing. Václava Čecha,
do funkce člena Komise č. 7 pro část města Havířov - Podlesí
paní Máriu Melicharovou,
do funkce člena Komise č. 8 pro část města Havířov - Město

Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r.
náměstek primátora
pro investice a chytré město
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