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USNESENÍ
z 37. schůze Rady města Havířova
konané dne 02.03.2020

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 37. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.03.2020
1746/37RM/2020 - Zvolení ověřovatele 37. schůze RMH, konané dne 02.03.2020
1747/37RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů z 36. schůze RMH, konané dne 10.02.2020
1748/37RM/2020 - Schválení pořadu 37. schůze RMH, konané dne 02.03.2020
1749/37RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 37. RMH
1750/37RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4076, k. ú. Havířov-město
1751/37RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 944/8, k. ú. Šumbark
1752/37RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 944/244, k. ú. Šumbark
1753/37RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.
1754/37RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
1755/37RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
1756/37RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,
stavebník a investor pan J.K.
1757/37RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností
1758/37RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1759/37RM/2020 - Prodloužení nájmu části nemovité věci
1760/37RM/2020 - Žádost o ukončení nájmu části nemovité věci
1761/37RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO
1762/37RM/2020 - Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol
1763/37RM/2020 - „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala 1/801,
Havířov-Město“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu
1764/37RM/2020 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 - Asterix-SVČ, p. o., Havířov
1765/37RM/2020 - Změna výše schválené jmenovité investiční dotace - ZŠ F. Hrubína,
Havířov-Podlesí
1766/37RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2019
- ZŠ K. Světlé Havířov
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1767/37RM/2020 - Žádosti o výpůjčku
1768/37RM/2020 - VZ/49/OŠK/20 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové
17/1151, Havířov - Šumbark“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
1769/37RM/2020 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků
1770/37RM/2020 - Petice občanů ul. Karvinská na zrušení parkovacího stání
1771/37RM/2020 - „ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního hřiště“ - zahájení zadávacího řízení
1772/37RM/2020 - „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem - projektová
dokumentace“- dohoda o ukončení smlouvy o dílo
1773/37RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“
- zahájení zadávacího řízení
1774/37RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování
Územního plánu Václavovice
1775/37RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního
plánu Horní Bludovice
1776/37RM/2020 - Mobilní služby Havířov 2020-2021 – zahájení veřejné zakázky
malého rozsahu
1777/37RM/2020 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci
1778/37RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci a s přijetím daru
příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov
1779/37RM/2020 - Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce vozidla
1780/37RM/2020 - Souhlas s přijetím věcného daru
1781/37RM/2020 - Souhlas s přijetím peněžního daru
1782/37RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
1783/37RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1784/37RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
1785/37RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
1786/37RM/2020 - OŘ/178/MRA/19 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála
Svobody 280/24, Havířov-Šumbark“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo
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1787/37RM/2020 - ZPŘ/7/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ - rozhodnutí
o výběru a o uzavření smlouvy
1788/37RM/2020 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné
1789/37RM/2020 - Náhradu platu – předžalobní upomínka
1790/37RM/2020 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2019
1791/37RM/2020 - Dotační monitoring a konzultační služby
1792/37RM/2020 - Poskytnutí finančního daru
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USNESENÍ
z 37. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.03.2020
1746/37RM/2020 - Zvolení ověřovatele 37. schůze RMH, konané dne 02.03.2020____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 37. schůze Rady města Havířova, konané
dne 02.03.2020
pana Róberta MASAROVIČE, MSc.
1747/37RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů z 36. schůze RMH, konané dne 10.02.2020_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 36. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 10. února 2020
1748/37RM/2020 - Schválení pořadu 37. schůze RMH, konané dne 02.03.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 37. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.03.2020
dle přílohy upravené takto:
Doplnění programu o body:
46. Dotační monitoring a konzultační služby
47. Poskytnutí finančního daru
1749/37RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 37. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
úkoly krátkodobé
258/6RM/2019 Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu
ZŠ M. Kudeříkové Havířov
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599/12RM/2019 Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 121 z
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
1370/29RM/2019 Zánik věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích k. ú.
Havířov-město a Dolní Datyně
1559/34RM/2020 Prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 4079/1, k. ú.
Havířov-město
1561/34RM/2020 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
1563/34RM/2020 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
1581/34RM/2020 Dodatek č. 18 ke smlouvám s dopravci – příměstská doprava
v Havířově v r. 2020
1583/34RM/2020 Vyjádření statutárního města Havířova ke změně č. 7
Územního plánu Orlové
1591/34RM/2020 Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
1603/34RM/2020 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
1630/35RM/2020 Poskytnutí finančního daru
1648/36RM/2020 Změna smlouvy o výpůjčce s Městským kulturním střediskem
Havířov
1670/36RM/2020 „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
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
1693/36RM/2020 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí
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
1717/36RM/2020 Ceník prací vykonávaných MRA, s.r.o.
1726/36RM/2020 Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka v
působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů
1729/36RM/2020 Vyvěšení tibetské vlajky
1731/36RM/2020 Změna zástupce města Havířova ve Sdružení pro přeložku a
výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice
1737/36RM/2020 „Chodník Na Pavlasůvce“ - uzavření smlouvy se společností
Technické služby Havířov a.s.
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1750/37RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4076, k. ú. Havířov-město_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 4076,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 568 m2, k. ú. Havířov-město, panu K.S.,
……………………………………., za účelem vybudování zahrady, sanace
budovy, oprava oplocení, údržba pozemku
1751/37RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 944/8, k. ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku 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 ………….
……………………………..
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
výpůjčce pozemku
ukládá
ekonomického odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2020
1752/37RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 944/244, k. ú. Šumbark
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku 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 ……………………………………………
………………….
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
výpůjčce pozemku
ukládá
ekonomického odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2020
1753/37RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc. č. 2996/10, 2996/15 , k. ú. Bludovice spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v rámci stavby
č. IV-12-80115613(1) za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,
o výměře 24,36 m2 dle GP č. 4789-461/2019 ze dne 4. 2. 2020, na dobu
neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc. č. 1995/1, k. ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IP-12-8024413/VB3, Havířov, Chatařská č. parc. 1997/1, NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 5,80 m2 dle GP
č. 1953-531/2019 ze dne 25. 11. 2019, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc. č. 2411/4, k. ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IP-12-8023442/VB2 Havířov, Hřbitovní č. parc. 2411/8, NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 21,24 m2 dle GP
č. 1967-477/2019 ze dne 25. 11. 2019, na dobu neurčitou ve prospěch
oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 3.
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ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebností dle bodu 1. až 3. v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 9. 2020
1754/37RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města a to parc. č.
2128, 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-Životice, ul. Na Osinách-rekonstrukce vodovodního řadu “ za
jednorázovou úhradu ve výši 96.200,00 Kč + DPH, o výměře 481,00 m2 dle
GP č. 4762-1/2020 ze dne 21. 1. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch
oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se
sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451
93 665
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 9. 2020
1755/37RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 44,
131/1, 131/2, 132, 141/1, 144, 148, 154/1, 155, 164/1, 165, 176, 215, 626/1,
712/2, 713, 714, 716, 824/10, 826/1, 828, 944/361 , k. ú. Šumbark spočívající
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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 HavířovŠumbark 1. část, číslo stavby 7700100209“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši
631.184,00 Kč + DPH, o výměře 3.155,92 m2 dle GP č. 1946-946/2019 ze
dne 5. 11. 2019, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 44, 196,
198, 199, 215, 218, 219, 226/1, 228, 234, 239/1, 240, 245, 251, 252, 257,
258, 263, 283/1, 300, k. ú. Šumbark 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-Šumbark 2. část,
číslo stavby 7700100919“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 516.460,00 Kč + DPH, o
výměře 2.582,30 m2 dle GP č. 1957-981/2019 ze dne 4. 11. 2019, na dobu
neurčitou
3. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 290, 291,
295, 296, 300, 301, 305, 306, 310/1, 311, 315, 316, 320, 331, 332, 336,
349/1, 350, 356, 365/1, 365/2, k. ú. Šumbark 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-Šumbark 3. část,
číslo stavby 7700100921“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 594.200,00 Kč + DPH, o
výměře 2.971,00 m2 dle GP č. 1958-982/2019 ze dne 11. 11. 2019, na dobu
neurčitou
4. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 202/2,
202/80, 234/1, 234/3, 235/3, 524/2, k. ú. Bludovice spočívající v právu zřídit,
provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat na služebné pozemky
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstranění plynárenského zařízení „Reko MS Havířov I. etapa 3. část, číslo
stavby 7700100106“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 190.386,00 Kč + DPH,
o výměře 951,93 m2 dle GP č.4552-939/2019 ze dne 10. 9. 2019, na dobu
neurčitou
5. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc. č. 202/34
( podíl 4/6), k. ú. Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat
plynárenské zařízení a v právu vstupovat na služebný pozemek v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním
a odstranění plynárenského zařízení „Reko MS Havířov I. etapa 3. část, číslo
stavby 7700100106“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 6.658,67 Kč + DPH, o
výměře 49,94 m2 dle GP č. 4552-939/2019 ze dne 10. 9. 2019, na dobu
neurčitou
6. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 202/1,
202/81, 202/84, 202/86, 202/87, k. ú. Bludovice spočívající v právu zřídit,
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provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat na služebné pozemky
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstranění plynárenského zařízení „Reko MS Havířov I. etapa 4. část, číslo
stavby 7700100114“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 228.072,00 Kč + DPH, o
výměře 1.140,36 m2 dle GP č. 4589-955/2019 ze dne 1. 10. 2019, na dobu
neurčitou
7. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc. č. 202/34
(podíl 4/6), k. ú. Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat
plynárenské zařízení a v právu vstupovat na služebné pozemek v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstranění
plynárenského zařízení „Reko MS Havířov I. etapa 4. část, číslo stavby
7700100114“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů za jednorázovou úhradu ve výši 35.662,67 Kč + DPH, o výměře
267,47 m2 dle GP č. 4589-955/2019 ze dne 1. 10. 2019, na dobu neurčitou
8. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 2020/4,
2020/5, 2083/1, 2088/1, 2090, 2112, 2122, 2193/1, 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 odstranění plynárenského zařízení
„Reko MS Havířov I. etapa 5. část, číslo stavby 7700100119“ včetně jeho
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou
úhradu ve výši 362.942,00 Kč + DPH, o výměře 1.814,71 m2 dle GP
č. 2367-956/2019 ze dne 1. 10. 2019, na dobu neurčitou
9. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1536/1,
1990, 1992, 2020/1, 2020/5, 2020/6, 2020/7, 2020/2, 2020/3, 2020/4,2020/8,
2020/9, 2020/10, 2020/11, 2020/12, 2753, 2770, 2771, 2773, 2775/1, 2776,
2778, 2779, 2780, 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 odstranění
plynárenského zařízení „Reko MS Havířov I. etapa 6. část, číslo stavby
7700100120“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů za jednorázovou úhradu ve výši 343.606,00 Kč + DPH o výměře
1.718,03 m2 dle GP č. 2364-951/2019 ze dne 5. 9. 2019, 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 smluv o zřízení
věcných břemen dle bodu 1. až 9.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen dle bodu
1. až 9. v souladu s tímto usnesení
Z: vedoucí EO
T: 30. 9. 2020
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1756/37RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,
stavebník a investor pan J.K._______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc. č. 2735, k. ú.
Dolní Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení a v
právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení STL plynovodní přípojka ID 204201238, stavba č. 9900092707 včetně
jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou
úhradu ve výši 1.118,75 Kč + DPH, o výměře 8,95 m2 dle GP č. 1394-120/2019
ze dne 14. 11. 2019, 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, investorem a plátcem je pan J.K., bytem
………………………………..
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene
v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 9. 2020
1757/37RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1709/1,
k. ú. Bludovice za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve
výši 1.485,00 Kč + DPH, (o výměře 11,88 m2) dle GP č. 4154-48/2016 ze dne
3. 11. 2016, za účelem umístění kanalizační dešťové přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 4,42 m2) dle GP
č. 4717-54a/2019 ze dne 6. 1. 2020, za účelem umístění kanalizační splaškové
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře
4,42 m2) dle GP č. 4717-54a/2019 ze dne 6. 1. 2020, za účelem umístění
vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH,
(o výměře 4,00 m2) dle GP č. 4717-54b/2019 ze dne 6. 1. 2020 a za účelem
umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč
+ DPH, (o výměře 4,00 m2) dle GP č. 4717-54c/2019 ze dne 6. 1. 2020 ve
prospěch budovy č. p. 1120, která stojí na pozemku parc. č. 1689/7, k. ú.
Bludovice, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky
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Ing. N.M. a Ing. I.M., oba bytem ………………………………………, na dobu
neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti
v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 9. 2020
1758/37RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 17,70 m2 a podíl
na společných prostorách o výměře 9,18 m2 ve 3. nadzemním podlaží
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, p. J.V.,
IČO: 61934267, jako kontaktní místo pro poradce Just
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – kanceláře č. 215 o výměře
12,53 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul.
Svornosti 2, Havířov-Město
1759/37RM/2020 - Prodloužení nájmu části nemovité věci_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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, za
podmínek:
- nájemné 500,00 Kč bez DPH měsíčně
- hrazení měsíčních záloh za služby
- nájem na dobu určitou do 30. 6. 2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1
smlouvy o nájmu č. 427/OSRM/2017
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ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit dodatek č. 1 smlouvy o nájmu
č. 427/OSRM/2017
Z: vedoucí EO
T: 30. 4. 2020
1760/37RM/2020 - Žádost o ukončení nájmu části nemovité věci_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
32 m2 v přízemí budovy bývalé základní školy ul. Mánesova 1102/1, HavířovMěsto, spol. ekoLEDžárovky s.r.o., IČO: 01617796, dohodou k 29. 2. 2020
1761/37RM/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 a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
- finanční dar v hodnotě 10 000,00 Kč od Funduszu Rozwoju Zaolzia,
Kongres Poláků v ČR z.s., Hrabinská 458/33, 737 01 Český Těšín,
IČO: 00535613 - odměna pro instruktora tanečního souboru dle přílohy č. 1
- finanční dar v hodnotě 5 000,00 Kč od Funduszu Rozwoju Zaolzia,
Kongres Poláků v ČR z.s., Hrabinská 458/33, 737 01 Český Těšín,
IČO: 00535613 na pronájem kostela na „Koncert Bozonarodzeniowy
w Bledowicach“ dle přílohy č. 2
- finanční dar v hodnotě 15 504,00 Kč od Funduszu Rozwoju Zaolzia,
Kongres Poláků v ČR z.s., Hrabinská 458/33, 737 01 Český Těšín,
IČO: 00535613 na celodenní výlet pro děti MŠ do Polska dle přílohy č. 3
- finanční dar v hodnotě 12 208,00 Kč od Funduszu Rozwoju Zaolzia,
Kongres Poláků v ČR z.s., Hrabinská 458/33, 737 01 Český Těšín,
IČO: 00535613 na celodenní výlet pro žáky ZŠ do Polska dle přílohy č. 4
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2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace, IČO: 48805289
- finanční dar v hodnotě 12 000,00 Kč od SPOLKU RODIČŮ
BLUDOVICKÉ ŠKOLY, z.s. ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov-Bludovice,
IČO: 75140861 na úhradu nákladů na lyžařský výcvik v roce 2020 dle
přílohy č. 5
1762/37RM/2020 - Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol____
Rada města Havířova
neschvaluje
1. vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů těchto škol:
a) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace, IČO: 48805289
b) Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596
2. Veřejná oznámení o konání konkurzních řízení dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2
1763/37RM/2020 - „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala 1/801,
Havířov-Město“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala 1/801,
Havířov-Město“ (stavba č. 19008)
2. následné veřejné zakázky (opce): ne
rozdělení veřejné zakázky na části: ne
3. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano (měsíční)
ne
ne
ano

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení (účinnost smlouvy, tj. zveřejnění smlouvy v registru
smluv):
druhá polovina dubna 2020
termín zahájení stavebních prací: pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak, předá objednatel zhotoviteli staveniště 29.06.2020
termín dokončení celého díla:
nejpozději do 55 kalendářních dnů od
předání staveniště
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6. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - 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 tzn. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a to
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam min. 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky
bylo provedení rekonstrukce nebo výstavby ploché střechy
s tepelněizolační vrstvou a se střešní hydroizolační vrstvou z EPDM fólie
v minimální hodnotě 800 000,00 Kč bez DPH / tyto stavební práce vč.
dodávek na 1 zakázce, poskytnutých za posledních 5 let přede dnem
podání nabídky
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 dílo minimálně 60 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
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dokumentů souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala 1/801, Havířov-Město“
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ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V.
Nezvala 1/801, Havířov-Město“
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2020
1764/37RM/2020 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 - Asterix-SVČ, p. o., Havířov_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí žádost ředitelky příspěvkové
organizace ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková
organizace, IČO: 75085747 o navýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 ve
výši 124 241,76 Kč na náklady související s opravou stoupacího potrubí dle
přílohy č. 1
schválit navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace ASTERIX středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve
výši 124 242,00 Kč na náklady související s opravou stoupacího potrubí, a to
z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3)
uložit ekonomickému odboru zapracovat:
1. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2020 snížení výdajové části rozpočtu
odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 124 242,00 Kč
2. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2020 navýšení příspěvku na provoz
příspěvkové organizace ASTERIX - středisko volného času Havířov,
příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve výši 124 242,00 Kč
Z: vedoucí EO
T: červen 2020
1765/37RM/2020 - Změna výše schválené jmenovité investiční dotace - ZŠ F. Hrubína,
Havířov-Podlesí__________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o změně výše schválené jmenovité investiční dotace - ZŠ F.
Hrubína, Havířov - Podlesí
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1766/37RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2019
– ZŠ K. Světlé Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372
okres Karviná, IČO: 48805424 změnu výše závazného ukazatele „Nákup
majetku DDHM“ nákladových účtu
na výši 657 tis. Kč pro rok 2019.
1767/37RM/2020 - Žádosti o výpůjčku_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO:
00844896, o výpůjčku prostor Kulturního domu Radost na ul. Alšova 234/11,
Havířov-Město dle přílohy č. 1
schvaluje
výpůjčku prostor Kulturního domu Radost Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, pro pořádání 5. Putovní konference
dětských sester dne 21. 3. 2020 za podmínky úhrady nákladů souvisejících
s užíváním vypůjčených prostor
1768/37RM/2020 - VZ/49/OŠK/20 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové
17/1151, Havířov - Šumbark“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/49/OŠK/20 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ (stavba č. 170012) od společnosti MORYS s.r.o., Korejská
894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864771 s nabídkovou cenou
2 719 886,48 Kč s DPH ( 2 247 840,07 Kč bez DPH )
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kultury podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/49/OŠK/20 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ (stavba č. 170012)
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ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/49/OŠK/20 – „Rekonstrukce
VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“ (stavba č.
170012)
Z: vedoucí OŠK
T: 04/2020
1769/37RM/2020 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku 32 ks dřevěných prodejních domků za účelem provozování kulturních
a společenských akcí „Velikonoční městečko“ Městskému kulturnímu středisku
Havířov, IČO: 00317985, se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov Město na dobu určitou od 26. 3. 2020 do 15. 4. 2020
a
výpůjčku 32 ks dřevěných prodejních domků za účelem provozování kulturních
a společenských akcí „Majáles a Májové dny“ Městskému kulturnímu středisku
Havířov, IČO: 00317985, se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov Město na dobu určitou od 24. 4. 2020 do 5. 5. 2020
a
výpůjčku 32 ks dřevěných prodejních domků za účelem provozování kulturní a
společenské akce „Vánoční městečko“ Městskému kulturnímu středisku
Havířov, IČO: 00317985, se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov Město na dobu určitou od 16. 11. 2020 do 31. 12. 2020
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o výpůjčce
za účelem provozování kulturních a společenských akcí „Velikonoční
městečko“ na dobu určitou od 26. 3. 2020 do 15. 4. 2020 a „Majáles a Májové
dny“ na dobu určitou od 24. 4. 2020 do 5. 5. 2020 a „Vánoční městečko“ na
dobu určitou od 16. 11. 2020 do 31. 12. 2020 mezi statutárním městem
Havířov, IČO:00297488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01
Havířov - Město jako půjčitelem a Městským kulturním střediskem Havířov,
IČO: 00317985, se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov - Město
Z: vedoucí OKS
T: 3/2020
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1770/37RM/2020 - Petice občanů ul. Karvinská na zrušení parkovacího stání_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
petici občanů z ul. Karvinská na zrušení jednoho parkovacího stání a odpověď
podavateli petice.
1771/37RM/2020 - „ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního hřiště“ - zahájení zadávacího řízení__
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního hřiště“ (stavba č. 8053)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

120.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané uzavření smlouvy a účinnost smlouvy (zveřejnění smlouvy v
registru smluv):
květen 2020
předpokládané zahájení prací:
druhá polovina června 2020 (předání
staveniště)
termín ukončení:
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode
dne předání staveniště
9. kritérium hodnocení:

nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH
(váha 100%)

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud
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jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje doklad o oprávnění
k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Výkon
zeměměřických činností“
12. technickou kvalifikaci:
seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 3
zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba
venkovního sportoviště včetně pokládky umělého bezzásypového trávníku v
minimální hodnotě 6.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce včetně
dodávek na 1 zakázce.
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto
složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby,
b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může
být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího, a to osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či
hostující osoby v oboru pozemní stavby
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky
zeměměřických činností, a to úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1
písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů
13. podmínky zadávacího řízení:
- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona
v nabídce
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona
předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za
škodu s pojistným plněním v minimální výši 6.000.000 Kč a s maximální
spoluúčastí 30.000 Kč
e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
f) technický list vydaný výrobcem nebo autorizovaným prodejcem
vulkanizovaného termoplastu prokazující shodu nabízeného
vulkanizovaného termoplastu s požadavky uvedenými v projektové
dokumentaci
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g) platné oprávnění vydané výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k
pokládce sportovních povrchů z vulkanizovaného termoplastu
h) technický list vydaný výrobcem nebo autorizovaným prodejcem
bezzásypového trávníku prokazující shodu nabízeného bezzásypového
trávníku s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci
i) platné oprávnění vydané výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k
pokládce bezzásypového trávníku
14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v
záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den
doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného
díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
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 investice a chytré město podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
1772/37RM/2020 - „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem - projektová
dokumentace“– dohoda o ukončení smlouvy o dílo_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení smlouvy o dílo číslo 27/OSRM/2017 - „Rekonstrukce ZŠ
Mánesova na Domov se zvláštním režimem - projektová dokumentace“
(stavba č. 15031) ze dne 25.01.2017 se Společností „Domov Mánesova“,
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
sestávající ze společností ARPIK OSTRAVA s.r.o., se sídlem Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 47667419 a
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., se sídlem Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc, IČO: 64610357 ( dále jen „Společnost Domov
Mánesova“ ) dohodou
2. úhradu pozastávky tj. částky ve výši 178 537,00 Kč „Společnosti Domov
Mánesova“, se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava za plnění provedená na základě smlouvy o dílo č. 27/OSRM/2017 –
„Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem - projektová
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dokumentace“ (stavba č. 15031) ze dne 25.01.2017 do 10-ti dnů od účinnosti
dohody o ukončení této smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dohody o ukončení
smlouvy o dílo číslo 27/OSRM/2017 - „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov
se zvláštním režimem - projektová dokumentace“ (stavba č. 15031)
ukládá
předložit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o dílo číslo 27/OSRM/2017 „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem - projektová
dokumentace“ (stavba č. 15031)
Z: vedoucí OÚR
T: 03/2020
1773/37RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“
- zahájení zadávacího řízení________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“
(stavba č. 18051)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ano (pokud bude přiznána)
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

150 000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpoklad nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv):
druhá polovina měsíce května 2020
zahájení plnění: dnem doručení písemné výzvy k zahájení plnění
(ne dříve než ve druhé polovině měsíce června 2020)
termín dokončení plnění: nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne
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doručení písemné výzvy k zahájení plnění
9. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč s DPH (váha 100%)
10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, tj. „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“
12. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí
minimálně:
a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního
zateplovacího systému a výměna otvorových výplní budovy za účelem
snížení její energetické náročnosti v minimální hodnotě 4 000 000 Kč
bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce
b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla montáž vzduchotechnického
zařízení v minimální hodnotě 800 000 Kč bez DPH/tyto stavební práce
včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce (poskytnutí stavebních prací
požadovaných v písm. a) i b) je možno prokázat i společně stejnou
zakázkou)
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto
složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby
týkající se montáže vzduchotechnického zařízení s rekuperací (touto
osobou může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího)
c) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může
být i jedna z osob dle písm. a) a b)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby
v oboru pozemní stavby
b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených
zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního
zateplovacího systému a výměna otvorových výplní budovy za účelem
snížení její energetické náročnosti v minimálně hodnotě 4 000 000 Kč
bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat
odborné vedení provádění části stavby týkající se montáže
vzduchotechnického zařízení s rekuperací: a) osvědčení o autorizaci nebo
registraci usazené osoby či hostující osoby v oboru technika prostředí
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staveb, specializace technická zařízení nebo specializace vytápění a
vzduchotechnika
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky
zeměměřických činností:
a) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
- opatření k zajištění kvality předmětu plnění:
a) osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění vnějšího
kontaktního zateplovacího systému, který bude použit při plnění veřejné
zakázky, vydané akreditovaným subjektem (např. Technickým a
zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.)
13. podmínky zadávacího řízení:
- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona
v nabídce
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona
předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 7 000 000 Kč a
s maximální spoluúčastí 35 000 Kč
e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den
předložení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného
díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
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
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2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
1774/37RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování
Územního plánu Václavovice_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování
Územního plánu Václavovice v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu
Václavovice
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli zprávy o uplatňování
Územního plánu Václavovice, tj. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního
architekta a stavebního řádu
Z: vedoucí OÚR
T: 04.03.2020
1775/37RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního
plánu Horní Bludovice____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního plánu
Horní Bludovice v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního plánu Horní
Bludovice
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ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Horní Bludovice, tj. Obecní úřad Horní Bludovice
Z: vedoucí OÚR
T: 23.03.2020
1776/37RM/2020 - Mobilní služby Havířov 2020-2021 – zahájení veřejné zakázky
malého rozsahu__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nepřistoupení příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení k rámcové dohodě 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 na období od 01.03.2020 do 31.08.2020 z důvodu nevýhodnosti
podmínek vyplývajících z rámcové dohody
schvaluje
1. zahájení centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby Mobilní služby Havířov 2020-2021 pro statutární město
Havířov a pro příspěvkové organizace uvedené v Příloze č. 1
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
6. hodnotící kritérium:

od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (100%)

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne
starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- platné osvědčení dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o oprávnění k podnikání v
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rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
9. technickou kvalifikaci:
- seznam min. 3 služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podání
nabídky, přičemž předmětem každé byly mobilní telekomunikační hlasové a
datové služby po dobu min. 1 roku pro jednoho odběratele s min. počtem
SIM karet 80 ks/každý měsíc jeden odběratel po dobu min. 1 rok
(minimálně požadovaný 1 rok poskytnutí služby musí být v období
posledních 3 let přede dnem podání nabídky)
10. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 30 000 Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předmět veřejné zakázky a další obchodní a platební podmínky dle
Přílohy č. 2
- nepřipustit podání společné nabídky více dodavateli
- nepřipustit prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů
11. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou s hodnocení
nabídek v elektronické aukci
12. složení komise pro posouzení nabídek dle Přílohy č. 3
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 4
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu Mobilní služby
Havířov 2020-2021
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu Mobilní služby Havířov 2020-2021
Z: vedoucí ORG
T: do 9. 3. 2020
1777/37RM/2020 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ:
00306754, se sídlem ul. Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, zastoupené
ředitelem Ing. Radkem Podstawkou, uzavření smlouvy o nájmu části nemovité
věci v suterénu „RPG TRIBUNY“ (bývalý kryt CO) Městského fotbalového
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areálu v Havířově-Prostřední Suché, s Ing. J.Š., bytem ……………………… za
podmínek:
výměra části nemovité věci: 50,40 m2
účel nájmu: zkušebna hudební skupiny
nájemné: 105 Kč/m2/rok bez DPH, vč. služeb s nájmem spojených
doba nájmu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 02.03.2020
1778/37RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci a s přijetím daru
příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov___________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci a s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736
01 Havířov-Město:
1. Poskytovatel dotace: SKIP10 Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Název dotačního programu: RV SKIP10 Olomoucký a Moravskoslezský
kraj pro rok 2020
Název projektu:
Zůstanou solí země
Celkové náklady na projekt: 25 000 Kč
Požadovaná výše dotace:
10 000 Kč
Spolufinancování: 15 000 Kč z finančních prostředků Městské knihovny
Havířov
2. Druh a hodnota daru: finanční dar v celkové hodnotě 500 Kč
poskytovatel daru:
K.M.., …………………
………………………..
IČO:
06020933
DIČ:
CZ06020933
specifikace daru:
předplatné časopisu ELLE pro rok 2021 pro oddělení
hudby a umění
1779/37RM/2020 - Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce vozidla_______________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla Dacia Dokker Tce 75 kw/102
kSamp, S.Artica, s firmou KOMPAKT spol. s.r.o., Jana Opletala 683/5, 290 01
Poděbrady, IČ: 49551027.
Z: ředitelka
SANTÉ
T: březen 2020
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1780/37RM/2020 - Souhlas s přijetím věcného daru____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí
věcného daru – dvě obrázkové knihy pro klienty „Poradenského střediska pro
rodinu a dítě „RaD“ od Vězeňské služby ČR, věznice Karviná, Fryštátská 178,
733 01 Karviná, IČ: 00212423
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar
Z: ředitel SSmH
T: březen 2020
1781/37RM/2020 - Souhlas s přijetím peněžního daru__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí
peněžního daru ve výši 5 000 Kč na nákup tiskárny, náplně do tiskárny a
laminovací složky pro Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ od
KVADOS, a.s., Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:
25826654
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Darovací smlouvy
Z: ředitel SSmH
T: březen 2020
1782/37RM/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 J.
Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí finančního účelově určeného daru ve
výši 190 000 Kč od dárce A.V., trvale bytem …………………………
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………… a věcného daru v hodnotě 1 000 Kč od dárce MAVA spol. s r.o., se
sídlem Sovova 1291/5, Ostrava-Vítkovice, IČ: 48397555
Z: ředitel DsH
T: březen 2020
1783/37RM/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. 2 o velikosti 0+1 na ulici Karvinská 1183/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Bc. J.K.,
2. E.Š.
b) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Komunardů 984/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. F.K.
c) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Mozartova 1066/13, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Z.K.
d) Byt č. 100 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark
pořadí žadatelů: 1. H.B.
e) Byt č. 3 o velikosti 1+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. B.P.
f) Byt č. 17 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16,
Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. R.G.,
2. L.G.
g) Byt č. 10 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. MUDr. K.K.
h) Byt č. 16 o velikosti 0+2 na ulici 17. listopadu 1105/24, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. Ing. M.P.,
2. E.P.,
3. T.Š.
i) Byt č. 10 o velikosti 0+2 na ulici 17. listopadu 1107/28, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. P.H.,
2. M.K.,
3. D.Č.
j) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici K.V. Raise 1081/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Ing. Z.H.,
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2. J.R.,
3. N.Ch. – A.D.
k) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. D.H.
l) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1019/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J.P.,
2. J.N.
m) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 757/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Mgr. V.D.,
2. A.J.,
3. J.J.
n) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 769/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. D.K.,
2. Bc. P.S.,
3. Bc. M.P.
o) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1202/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Bc. J.P., DiS
p) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1193/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M.J.
q) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1191/8, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M.R.
r) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Komunardů 982/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. L.T. – A.T.,
2. D.B.
s) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 970/24, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M.K.
t) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 979/30, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. K.P.
u) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 770/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J.Š.
v) Byt č. 64 o velikosti 1+2 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. P.K.,
2. K.S.,
3. J.J.
w) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1152/10, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. P.J.,
2. B.N.,
3. J.N.
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x) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1166/16,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. M.P.
y) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Lidická 1176/52a, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. M.H. – S.C.
z) Byt č. 19 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1121/22,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. T.B.
aa) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 423/6, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. S.R.
bb) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 992/48, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Z.P.,
2. M.S.,
3. A.K.
cc) Byt č. 36 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. P.B. - Mgr. M.S.
dd) Byt č. 55 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. O.H.
ee) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici K.V. Raise 1079/14, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Bc. V.J. - Ing. T.K.,
2. M.P. – V.M.,
3. V.O. – M.O.
ff) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Česká 1203/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. T.M.,
2. L.Š. – N.R.,
3. S.J.
gg) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 478/33, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M.Č. – Z.Š.
hh) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1086/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. T.F. – M.A.
ii) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Karvinská 1186/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. R.Z.
jj) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Lípová 728/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M.S.,
2. L.Š. – N.R.
kk) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1019/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J.B.,
2. M.P. – V.M.,
3. S.M. – L.M.
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ll) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 763/127, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. V.N. – K.K. DiS.
2. D.K.,
3. L.Š. – N.R.,
mm) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Tolstého 936/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J.K. – J.K.,
2. M.P. – V.M.,
3. M.S.
nn) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1105/24, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. E.K. – R.P.,
2. Mgr. S.H.
oo) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. A.P. – J.B.
pp) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:
1. J.F. - Bc. K.K.
qq) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1153/4,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. H.M.
rr) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1141/16, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. P.V.
ss) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 390/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. L.K. – D.S.,
2. S.J.
tt) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici V. K. Klicpery 288/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. I.T. - Ing. P.T.
uu) Byt č. 10 o velikosti 1+4 na ulici Hlavní třída 441/67, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Mgr. J.H.,
2. MDDr. M.B. - Ing. L.B.,
3. M.S. – P.S.
vv) Byt č. 6 o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1117/14,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. O.B. – N.B.
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
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1784/37RM/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 15. 2. 2020, 1. 3. 2020 dle
přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
1785/37RM/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 31. 3. 2020 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
1786/37RM/2020 - OŘ/178/MRA/19 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála
Svobody 280/24, Havířov-Šumbark“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodloužení termínu dokončení díla „Sanace zdravotního střediska na ul.
Generála Svobody 280/24, Havířov–Šumbark“ prováděného zhotovitelem
společností Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61
Třinec, IČ: 28618891, dle Smlouvy o dílo č. 816/MRA/19 ze
dne 3. 10.2019, a to na základě pokynu objednatele k přerušení prací na díle
z důvodu nevhodných klimatických podmínek o 20 kalendářních dní
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 816/MRA/19 ze dne 3. 10. 2019
na provedení stavby „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody
280/24, Havířov-Šumbark“ dle bodu 1 tohoto usnesení se společností
Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec,
IČ: 28618891
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 816/MRA/19 ze dne 3. 10. 2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 816/MRA/19 ze dne 3.
10. 2019
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 9. 3. 2020
1787/37RM/2020 - ZPŘ/7/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ - rozhodnutí
o výběru a o uzavření smlouvy______________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem 700 30 Ostrava,
Zábřeh, V Poli 904/16, IČO: 27776506, který předložil ekonomicky
nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/7/OÚR/20 - „Snižování
spotřeby energie MŠ Moravská“, jak vyplývá z přílohy č. 1
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/7/OÚR/20 –
„Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ s dodavatelem MH - STAVBY,
s.r.o., se sídlem 700 30 Ostrava, Zábřeh, V Poli 904/16, IČO: 27776506, s
nabídkovou cenou 14.758.769,68 Kč včetně DPH (12.197.330,31 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
ukládá
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů dle
ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 4. 3. 2020

36
USNESENÍ
z 37. schůze Rady Města Havířova
konané dne 02.03.2020

2. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek
účasti vybraného
dodavatele na základě
dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o výběru
1788/37RM/2020 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí žádost o ukončení činnosti
přísedící Okresního soudu v Karviné paní J.H, trvale ………………………,
……………………., a zánik její funkce ke dni 28.4.2020
1789/37RM/2020 - Náhradu platu – předžalobní upomínka______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předžalobní upomínku právní zástupkyně Ing. M.D. na doplatek náhrady platu
za období od 1.5.2018 do 31.10.2018 a náhradu platu za období od 1.11.2018
do 18.11.2019 dle Přílohy č. 1
trvá
na svém usnesení č. 1618/34RM/2020 ze dne 13.1.2020
1790/37RM/2020 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2019_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2019.
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1791/37RM/2020 - Dotační monitoring a konzultační služby_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku ze schválených Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky
na „Dotační monitoring a konzultační služby“
přiděluje
veřejnou zakázku malého rozsahu „Dotační monitoring a konzultační služby“
společnosti ProFaktum, s.r.o., IČ: 28568087 se sídlem Hlavní třída 87/2, Český
Těšín na období od 2. 3. 2020 do 31. 12. 2020 za podmínek uvedených
v příloze tohoto materiálu
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město Ing. Bohuslava Niemiece podpisem
smlouvy o spolupráci
1792/37RM/2020 - Poskytnutí finančního daru________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Okresnímu sdružení hasičů
Karviná, se sídlem Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, č.ú. ………..
…………………, na zhotovení praporu pro toto sdružení, do kterého budou
zakomponovány znaky všech pěti měst našeho okresu (Havířov, Karviná,
Orlová, Český Těšín a Bohumín).
pověřuje
primátora města Ing. Josefa Bělicu podpisem darovací smlouvy
Z: primátor města
T: 03/2020

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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