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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.05.2021 

 

 
3079/68RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021 

 
3080/68RM/2021 - Schválení pořadu 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021 

 
3081/68RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 68. RMH 
 

3082/68RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů    

 

3083/68RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí – soutěž 

 

3084/68RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí 

 

3085/68RM/2021 - Pronájem garáže 

 

3086/68RM/2021 - Pronájem části nemovité věci 

 

3087/68RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

                                stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 1. část“ 

 

3088/68RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

                                stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“  

 

3089/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti 

 

3090/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.  

                                – změna usnesení  

 

3091/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  

                                vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

3092/68RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Bludovice         

 

3093/68RM/2021 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. Havířov-město 

 

3094/68RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4100/1, k. ú. Havířov-město 

 

3095/68RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

                                občanského zákoníku od pana M.K. 

 

3096/68RM/2021 - Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3668 a parc. č. 3669,  

                                k. ú. Havířov-město 

 

3097/68RM/2021 - Vypořádání kanalizačních stok v majetku města, umístěných na cizích  

                                pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá 

 

3098/68RM/2021 - Ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá a.s.  

                                - zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
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3099/68RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3100/68RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

                                s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3101/68RM/2021 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců  

                                přírody Nový Jičín   

 

3102/68RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

                                ze státního rozpočtu 

 

3103/68RM/2021 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2021  

                                ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 

 

3104/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí mimořádné dotace  

                                ze státního rozpočtu 

 

3105/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

                                od Nadace rozvoje zdraví 

 

3106/68RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z MPSV 

 

3107/68RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021 

 

3108/68RM/2021 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

                                prostředky v ZŠ Jarošova Havířov – kontrolní zjištění 

 

3109/68RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  

                                - MŠ „U kamarádů“ Havířov 

 

3110/68RM/2021 - MŠ Horymírova – zrušení části usnesení 

 

3111/68RM/2021 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105 “ - zahájení zadávacího  

                                řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

3112/68RM/2021 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

                                místo ředitele  MŠ Petřvaldská Havířov 

 

3113/68RM/2021 - Informace o inspekčních činnostech na základní škole a mateřských  

                                školách 

 

3114/68RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO -  ZŠ Mládežnická Havířov  

 

3115/68RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – ZŠ Gen. Svobody Havířov 

                                           

3116/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci PO - ZŠ Pujmanové Havířov 

 

3117/68RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a navýšení pořizovací ceny  

                                investičního majetku – MŠ „U kamarádů“ Havířov 

 

3118/68RM/2021 - Pořízení investičního majetku PO – ZŠ M. Kudeříkové 
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3119/68RM/2021 - Vyřazení investičního majetku PO - ZŠ Jarošova Havířov 

 

3120/68RM/2021 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

                                a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty 

 

3121/68RM/2021 - Smlouva o spolupráci měst Havířov, Orlová a Český Těšín pro realizaci   

                                projektu „Systém včasné intervence“ 

 

3122/68RM/2021 - VZ/146/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022  

 
3123/68RM/2021 - Pronájem rouškomatu 

 
3124/68RM/2021 - Schválení nákupu služby Azure Active Directory Premium P2 

 

3125/68RM/2021 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 503/KP/19 

 

3126/68RM/2021 - „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - zahájení zadávacího řízení 

 
3127/68RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování  

                                Územního plánu Kaňovice 

 

3128/68RM/2021 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ – Dodatek č. 1 k SoD  

                                  č. 719/OÚR/20¨ 

 
3129/68RM/2021 - VZ/3/OÚR/21 „Sesuv u areálu Technických služeb Havířov“– uzavření  

                                Dodatku č. 1 k SoD č. 129/OÚR/21 

 
3130/68RM/2021 - VZ/149/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská“– o zrušení zadávacího   

                                řízení a zahájení nového zadávacího řízení 

 
3131/68RM/2021 - Rezignace člena Občanské komise RMH pro část města Havířov - Životice 

 

3132/68RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

                                za 1. čtvrtletí 2021 

 

3133/68RM/2021 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – vyhodnocení  

                                podaných nabídek na VZ/147/OKS/21 
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U S N E S E N Í 
z 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.05.2021  

 
3079/68RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 68. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 03.05.2021 

        Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 

 
3080/68RM/2021 - Schválení pořadu 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 3. května 2021 

dle přílohy  

 

 

3081/68RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 68. RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2403/53RM/2020 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková 

organizace 

2475/56RM/2020 Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení 

svěřeného majetku 

2952/66RM/2021 Propachtování vodovodu na ul. Výletní v Havířově-Šumbarku  

 

v y p o u š t í 

 

1043/20RM/2019 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ - (I. část)  

2800/63RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Veolia 

Energie ČR, a.s. 

2943/66RM/2021 Zřízení pozemkových služebností 
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2944/66RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ  

Distribuce, a. s. 

2946/66RM/2021 Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-

Město 

2975/66RM/2021 Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

2977/66RM/2021 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím mimořádných 

dotací z MPSV 

2989/66RM/2021 ZPŘ/51/OÚR/21 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - rozhodnutí o 

vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy 

2999/67RM/2021 Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených 

příspěvkových organizací 

3000/67RM/2021 Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce 

MŠ Čs. armády Havířov 

3001/67RM/2021 Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými 

finančními prostředky v MŠ „U kamarádů“ Havířov – kontrolní 

zjištění 

3011/67RM/2021 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO 

za 2. pololetí roku 2020  

3012/67RM/2021 Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli 

příspěvkové organizace    

3013/67RM/2021 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 

příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2020 

3014/67RM/2021 Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených 

příspěvkových organizací 

3016/67RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu 

z grantového programu MONETA 

3017/67RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post 

dotaci ze státního rozpočtu 

3018/67RM/2021 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného 

investičního majetku Domova seniorů Havířov 

3019/67RM/2021 Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

dotace 

3020/67RM/2021 Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 

3022/67RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post 

dotaci ze státního rozpočtu 

3023/67RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 

programu Globus Lepší svět 

3024/67RM/2021 Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

dotace 

3059/67RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru  

„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní 

jednotky“  

3061/67RM/2021 „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – 

zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3064/67RM/2021 „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) – zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
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3065/67RM/2021 Grantové řízení „Oranžové hřiště 2021“ (financováno Nadací 

ČEZ) – předložení žádosti o nadační příspěvek 

3068/67RM/2021 Žádost o převod smluvního vztahu o pronájmu elektromobilu 

3070/67RM/2021 Mobilní služby Havířov 2021-2022 

3071/67RM/2021 „Beach volejbal v Havířově“– uzavření smlouvy se společností  

Technické služby Havířov a.s. 

 

    

3082/68RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. M. J., trvale bytem ……………………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 23, vel. 1+3 v domě na ul. …………….. 

………………………, jehož nájemkyní je p. H. H. 

 

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

přistoupení p. V . B., trvale bytem …………………………………….. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě na ul. ……………. 

…………………………………, jehož nájemci jsou manž. K. K.  a V. K. pod 

podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - 

přistoupení ke smlouvě všichni jmenovaní předloží doklad o celkové úhradě 

pohledávek vůči městu Havířov 

 

 

3083/68RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí – soutěž_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

obytného domu ul. Gen. Svobody 237/19, Havířov-Šumbark, formou veřejné 

soutěže, za podmínek: 

1) Nájemné je stanoveno v minimální výši  700,00 Kč/m2/rok, vč. DPH.  

2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4) Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla 

 

 

3084/68RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1.záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 22,61 m2 

v suterénu obytného domu ul. Na Nábřeží 764/125, Havířov-Město, panu M. R.,  
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bytem …………………………………. jako sklad pro vlastní potřebu 

 

2.záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 5,80 m2 

v suterénu obytného domu ul. Moravská 428/25, Havířov-Šumbark, panu J. S., 

bytem ……………………………………. jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

3085/68RM/2021 - Pronájem garáže_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci-garáže o výměře 18 m2 nacházející se v objektu na 

ul. Kubelíkova 1317/1 v Havířově-Podlesí panu Z. B. , bytem ……………… 

…………………………, za podmínek: 

- nájemné 700,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu určitou, od 01.06.2021 do započetí rekonstrukce objektu 

 

 

3086/68RM/2021 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 7,40 m2 v suterénu 

obytného domu ul. Chrpová 536/2, Havířov-Šumbark, společnosti ARTFOR 

production, s.r.o. IČO: 27847136 jako sklad pro prodejnu zdravotních potřeb 

za podmínek: 

- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou od 01.06.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

3087/68RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

                                stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 1. část“__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města, a to parc. č. 524/1, 524/2, 524/11, 

524/13, 524/14, 524/15, 524/64, 524/69, 524/70, 524/71, 524/72, 524/73, 

524/74, 524/75, 524/76, 524/77, 524/81, 524/85, 524/94, 524/105, 524/107, 

524/112, 524/113, k. ú. Bludovice (dále jen „pozemky“) o výměře cca 3.081,00 

m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou 
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ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„REKO MS Havířov Podlesí 

1.část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka   primátora   pro  ekonomiku  a   správu  majetku podpisem smlouvy  

o   výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce a budoucí smlouvě    

o zřízení věcného břemene v souladu s tímto usnesením 

                                                               

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30. 9. 2021 

 

 

3088/68RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

                                stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města, a to parc. č. 524/1, 524/2, 524/63, 

524/64, 524/80, 524/81, 524/83, 524/102, 524/103, 524/108, 524/112, 2045/1, 

k. ú. Bludovice (dále jen „pozemky“) o výměře cca 1.092,00 m2, na dobu od 

zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„REKO MS Havířov Podlesí 

2.část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce a budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene v souladu s tímto usnesením  

                                                              

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30. 9. 2021 

 

 

3089/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 2938/11, 

k. ú. Bludovice, za účelem umístění dešťové kanalizace za jednorázovou úhradu 

ve výši 22.937,50 Kč + DPH, (o výměře 183,50 m2) dle GP č. 4966-10/2021 ze 

dne 29. 3. 2021 ve prospěch pozemku parc. č. 2809/78, k. ú. Bludovice, jimiž ke 

dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ing. Z. S. a MUDr. A. S., oba 

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení pozemkové služebnosti 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 

v souladu s tímto usnesením    

                                                                                    

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30. 9. 2021 

 

 

3090/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.  

                                – změna usnesení_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení čís. 2942/66RM/2021 ze dne 22.3.2021 v bodě 4. tak, že se za 

účelem zřízení věcného břemene k pozemkům města v k. ú. Havířov-město 

doplňuje v textu pozemek parc. č. „2077/2“  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení věcného břemene  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu 

s tímto usnesení   

                                                                                        

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30. 9. 2021 

 

 

3091/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  

                                vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města, a to parc. 

č.1323/10, k. ú. Šumbark spočívající v povinnosti strpět uložení kanalizační 

stoky, v právu chůze a jízdy  motorovými  vozidly a mechanismy při provádění 

kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže kanalizační stoky a v povinnosti zdržet 

se budování staveb, vysazování trvalých porostů  ovocných či lesních stromů, 

víceletých keřů  nad uloženou kanalizační stokou v rámci  stavby „Petřvald, 

Podlesí č. 1 a 2-likvidace kanalizačních výustí “ za jednorázovou úhradu ve výši 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 39,00 m2 dle GP č. 2002-28/2021 ze dne 3. 3. 

2021, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské 

Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

v souladu s tímto usnesením  

                                                              

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30. 9. 2021 
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3092/68RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Bludovice___________________          

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej části pozemku parc. č. 1064/2, orná půda, k. ú. Bludovice, 

odměřenou geometrickým plánem č. 4956-101/2021 a nově označenou jako 

pozemek parc. č. 1064/36 o výměře 456 m2, k. ú.  Bludovice manželům Mgr. P. 

F. a Ing. S. F. , bytem ……………………… za účelem zřízení zahrady včetně 

hracích prvků pro děti u budoucího RD, a to za tržní cenu ve výši 580,00 

Kč/m2, celkem tedy za 264 480,00 Kč + 2 000,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň     

 

  

3093/68RM/2021 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. Havířov-město_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

změnu účelu pronájmu časti pozemku parc. č. 922/1 o výměře 17 m2, k. ú. 

Havířov-město k postavenému stánku ve vlastnictví pana F. B., bytem 

……………………………., IČO: 87124351 z původního účelu prodeje točené 

zmrzliny na nový účel kancelářský prostor  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o výpůjčce pozemku č. 917/OSRM/2015 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku 

v souladu s tímto usnesením 

   Z: vedoucí EO 

     T: 31. 6. 2021 

 

 

3094/68RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4100/1, k. ú. Havířov-město____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 4100/1, 

o výměře 158 m2, k. ú. Havířov-město panu N. E. , bytem ………………. 

……………….., za účelem sjednocení s pozemkem parc. č. 4116/5, k. ú.  
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Havířov-město, jehož je vlastníkem a následné využití ke stavbě rodinného 

domu 

 

 

3095/68RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

                                občanského zákoníku od pana M. K._________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby pro 

rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. č.  781/6, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 17 m2, k. ú. Bludovice, od vlastníka M. K. , 

……………………………, který stavbu nabídl městu, vlastníkovi pozemku pod 

stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

3096/68RM/2021 - Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3668 a parc. č. 3669,  

                                k. ú. Havířov-město_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova zrušit usnesení č. 475/15ZM/2020 ze dne 21. 9. 

2020, ve věci schválení záměru prodeje částí pozemku parc. č. 3668, ostatní 

plocha, k. ú.  Havířov-město, rozděleného na části dle geometrického plánu č. 

2405–21/2020, o celkové výměře prodeje      225 m2, a částí pozemku parc.  č. 

3669, ostatní plocha, k. ú. Havířov-město, rozděleného na části dle 

geometrického plánu č. 2405–21/2020, o celkové výměře prodeje 636 

m2, vlastníkům zahrádek a staveb, dle Přílohy č. 4, na základě žádosti vlastníků 

zahrádek z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů a 

schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 3668, ostatní plocha, k. ú.  

Havířov-město, rozděleného na části dle geometrického plánu č. 2405–21/2020, 

o celkové výměře prodeje       363 m2, a částí pozemku parc. č. 3669, ostatní 

plocha, k. ú.  Havířov-město, rozděleného na části dle geometrického plánu č. 

2405–21/2020, o celkové výměře prodeje 636 m2, vlastníkům zahrádek a staveb, 

dle Přílohy č. 4, na základě žádosti vlastníků zahrádek z důvodu dořešení 

majetkoprávních vztahů 

 

 

3097/68RM/2021 - Vypořádání kanalizačních stok v majetku města, umístěných na cizích  

                                pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá_________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í   

 

část usnesení Rady města Havířova č. 2742/62RM/2021, ze dne 11. 1. 2021, 

týkající se zaslání náhrady za zřízení služebnosti poukázkou na adresy bydliště 
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vlastníků pozemků uvedených v bodě 1.-3. návrhu usnesení, v případě že 

vlastníci pozemků neuzavřou předložené smlouvy o zřízení služebnosti 

v určeném termínu    

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výzvu advokáta ze dne 6. 4. 2021 ve věci uplatnění nároků z titulu umístění 

kanalizační stoky dle Přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

úhradu za bezdůvodné obohacení - bezesmluvní užívání pozemků k. ú. Prostřední 

Suchá, parc. č. 158, parc. č. 159/1, parc. č. 159/2 a parc. č. 160/2, ve vlastnictví  

JUDr. L. B., bytem …………………………………………, zatížených 

nemovitou věcí - kanalizační stokou FI a FJ v majetku statutárního města 

Havířova, umístěnou na pozemcích dle zaměření dokončené stavby v rozsahu 

300,37 m2, dle GP č. 2826-50E/2013  a dle GP č. 2826-50G, přičemž úhrada 

JUDr. L. B.  bude poskytnuta za rozsah bezesmluvního užívání pozemků  o 

velikosti 300,37 m2 ve výši dle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami, a to      

- 3 roky zpětně počítané od 24.10.2018, tj. od rozhodné skutečnosti, kterou je 

kolaudace stavby ze dne 23.10.2013, jež založila nárok na zaplacení 

bezdůvodného obohacení,  

- pro další následující roky od 24.10. příslušného roku do 23.10. následujícího 

roku,  

vše do doby majetkoprávního vypořádání stavby k pozemkům s tím, že úhrada 

za bezdůvodné obohacení bude sjednána v dohodě o finančním vypořádání za 

bezesmluvní užívání pozemků a pokud nedojde k uzavření dohody bude tato 

úhrada zaslána poukázkou na adresu bydliště a pokud nebude přijata, bude tato 

úhrada zaslána do úschovy 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o 

finančním vypořádání                                                                                   

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit dohodu o finančním vypořádání v souladu 

s tímto usnesením      

                                                                                                                                

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 30. 6. 2021  
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3098/68RM/2021 - Ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá a.s.  

                                - zadání veřejné zakázky malého rozsahu_____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z článku II. odst. 9 a III. odst. 2. Zásad zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu  na ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní 

Suchá, a.s. 

 

2. uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Ocenění 

podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s.“ se společností Ostravská 

znalecká a.s., se sídlem Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 26838745, za cenu 195 000,00 Kč bez DPH (235 950,00 Kč včetně DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Ocenění podílu ve společnosti 

DEPOS Horní Suchá a.s.“ se společností Ostravská znalecká a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„.Ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s.“ 

 

 Z: vedoucí EO 

 T: květen 2021 

 

 

3099/68RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1122/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. M. P. 

 

b) Byt č. 26 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. M. O.,  

                               2. A. O.,  

                               3. A. R. 
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c) Byt č. 43 o velikosti 0+1 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů: 1. C. P. ,  

                               2. R. K. 

 

d) Byt č. 53 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark, 

    pořadí žadatelů: 1. V. P.,  

                               2. Š. M. 

 

e) Byt č. 85 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. M. N. 

 

f) Byt č. 13 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. J. R.,  

                               2. J. G.,  

                               3. P. W. 

 

g) Byt č. 26 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. I. S.,  

                               2. J. G.,  

                               3. M. C. 

 

h) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Ostrovského 949/24, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. J. B.,  

                               2. L. H.,  

                               3. A. R. 

 

i) Byt č. 37 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. I. H.,  

                              2. I. S.,  

                              3. M. K. 

 

j) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 836/7, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. Mgr. F. M.,  

                              2. V. M.,  

                              3. Mgr. M. P.  – K. Z. 

 

k) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Fibichova 228/23, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. S. Ch.,  

                               2. J. V. – X. V.,  

                               3. Ing. T. M. 

 

l) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Lípová 602/14, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. Pharm Dr. J. K.,  

                              2. M. M.,  

                              3. D. G. 

 

m) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 818/1, Havířov - Město,  

     pořadí žadatelů: 1. M. F.,  

                                2. V. M. 
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n) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 767/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. V. Š.,  

                               2. L. B.,  

                               3. P. S.  P. Š. 

 

o) Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. V. P. – V. P. 

 

p)¨Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov - Město,  

     pořadí žadatelů: 1. T. D. – E. V. 

 

q) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. V. V. 

 

r) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. V. S. – J. S.,  

                               2. D. S.,  

                               3. V. K. – R. K. 

 

s) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 792/2, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. M. K.,  

                               2. L. B.,  

                               3. M. G. 

 

t) Byt č. 19 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16,  

   Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů:  

                              1. D. R. – N. W.,  

                              2. Mgr. M. P. – K. Z.,  

                              3. L. Š. 

 

u) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1106/9, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. L. V. 

 

v) Byt č. 2 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Hornická 681/67,  

    Havířov – Prostřední Suchá, pořadí žadatelů: 1. L. K. 

 

w) Byt č. 1 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Dukelská 694/11b,  

     Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. M. H.  

 

x) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Česká 1199/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. E. F. – Z. F.,  

                               2. M. K.,  

                               3. J. V. – M. V. 

 

y) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Majakovského 875/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. I. Š. - Ing. J. M.,  

                               2. J. J. – D. J.,  

                               3. M. V. – Z. P. 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 68. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 03.05.2021 

18 

z) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. I. W. – F. K.,  

                               2. Bc. O. R.,  

                               3. J. P. 

 

aa) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 778/20, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. P. L., DiS. 

 

bb) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1015/11, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. Bc. J. M. - Bc. M. B.,  

                                 2. R. H. – L. H.,  

                                 3. Bc. V. K. – V. K. 

 

cc) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Sukova 819/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. S. Š. – J. K.,  

                                 2. S. M.,  

                                 3. Ing. J. V. 

 

dd) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici U Lesa 280/3, Havířov - Město,  

                                      pořadí žadatelů: 1. M. V. – A.-M. S.,  

                                                                 2. Bc. O. R.  

                                 3. M. D. 

 

ee) Byt č. 22 o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. A. P. – J. H.,  

                                 2. L. J. – L. J.,  

                                 3. Bc. O. R. 

 

ff) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1200/34, Havířov - Podlesí,  

     pořadí žadatelů: 1. Mgr. D. S.,  

                                2. M. K. – H. V.,  

                                3. V. K. – R. K. 

 

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

      pořadí žadatelů: 1. E. K. 

 

hh) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. M. M. 

 

ii) Byt č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 421/10, Havířov - Šumbark,  

     pořadí žadatelů: 1. D. Č. 

 

jj) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. Mgr. Š. D.,  

                               2. M. Z. 

  

kk) Byt č. 3 o velikosti 1+4 na ulici K.V.Raise 1083/6, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. D. V. – K. H.,  

                                 2. R. L. – I. R.,  

                                 3. P. P. - Mgr. T. H. 
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ll) Byt č. 26 o velikosti 1+4 na ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. P. B. 

 

mm) Byt č. 12 o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1143/20, Havířov - Šumbark,  

        pořadí žadatelů: 1. K. Š. – L. K. 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

 

 

3100/68RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

                                s příslibem zaplacení ve splátkách___________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

    samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 4. 2021 a 1. 5. 2021 dle  

    přílohy č. 1  

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

 

 

3101/68RM/2021 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců  

                                přírody Nový Jičín________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost Základní organizace č.70/2 Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, 

IČ 47 65 79 01, o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova ve 

výši 40 000,- Kč na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy 

v Bartošovicích na Moravě v roce 2021  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč z výdajové části OJ 02   rozpočtu 

statutárního města Havířova na rok 2021 Základní organizaci č.70/2 Českého 

svazu ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, na provoz Záchranné stanice 

pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě v roce 2021 s tím, že 

stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2021 

 

 

 

 

          



 
 

USNESENÍ 

z 68. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 03.05.2021 

20 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace se Základní organizací č.70/2 Českého svazu ochránců přírody 

Nový Jičín, IČ 47 65 79 01   

Z: vedoucí OŽP 

   T: 30.6.2021 

 

 

3102/68RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

                                ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

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 v mimořádném 

dotačním řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19 (program C) 

Z: ředitel DsH  

T: 15. duben 2021 

 

 

3103/68RM/2021 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2021  

                                ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov_______________ 

 

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, změnu výše závazného ukazatele 

„Osobní náklady“ nákladových účtů na výši 130.114 tis. Kč pro rok 2021 

 

Z: ředitel DsH  

T: červen 2021 

 

 

3104/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí mimořádné dotace  

                                ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, se 

sídlem Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí podání žádosti o dotaci z MPSV 

v rámci mimořádného dotačního titulu na podporu mimořádného finančního 
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ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemii COVID_19 ve výši 

4.602.649,- Kč 

Z: ředitel SSmH 

T: červen 2021 

 

 

3105/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

                                od Nadace rozvoje zdraví__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

dodatečné podání žádosti o nadační příspěvek ve výši 250.000,- Kč příspěvkové 

organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, určeného k nákupu 

osobních ochranných pomůcek, dezinfekce, dalšího vybavení 

protiepidemiologického opatření a IT vybavení pro možnost podpory spojení 

při řešení náhlých situací s pracovníky v souvislosti s celosvětovým bojem 

s koronavirem Sars-CoV-2 od Nadace rozvoje zdraví, se sídlem Sousední 

1019/5, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 60784458 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

 

Z: ředitel SSmH 

T: srpen 2021 

 

 

3106/68RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z MPSV__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 

00847470, podání žádosti o dotaci z MPSV v rámci mimořádného dotačního 

titulu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců 

v souvislosti s epidemii COVID_19 ve výši 2 826 677,- Kč. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2021 
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3107/68RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021_____________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zrušení realizace projektů „Harmonogramu významných celoměstských akcí 

v roce 2021“, s pořadatelstvím nebo s technickou spoluúčastí MKS Havířov, 

v období květen – červen 2021 z důvodu mimořádných opatření v souvislosti 

s pandemií Covid-19, dle důvodové zprávy: 

 

a)  „Miniteatro Jiřího Tibitanzla“ z 11. – 17. 4. 2021  

b) „Majáles“  ze dne 30. 4. 2021  

 

s c h v a l u j e 

 

změny termínů a realizace projektů „Harmonogramu významných 

celoměstských akcí v roce 2021“, s pořadatelstvím nebo s technickou 

spoluúčastí MKS Havířov, v období květen – červen 2021 dle vývoje pandemie 

Covid-19 a souvisejících mimořádných opatření v České republice, dle 

důvodové zprávy: 

a) „Ocenění osobností ve vybraných oblastech společenského života a udělení  

    Ceny města Havířova za rok 2020“  dne 22. 4. 2021  

b) „Dny evropského filmu“ z 24. - 28. 4. 2021 na 19. - 23. 6. 2021 

c) „Cesty do barev historie“ z 1. - 2. 5. 2021 na 26. - 27. 6. 2021, nebo  

    na 25. - 26. 9. 2021 

d)„Umělci ve filmu“ z 6. - 12. 5. 2021 na 30. 9. 2021 - 6. 10. 2021 

e) „Festival barev“ z 19. 6. 2021 na 26. 6. 2021, nebo na 25. 9. 2021 

   

 

3108/68RM/2021 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

                                prostředky v ZŠ Jarošova Havířov – kontrolní zjištění__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

obsah Protokolu č. 4/2021 vyhotoveného dne 5. 3. 2021 kontrolní skupinou 

oddělení kontroly a interního auditu odboru kancelář primátora Magistrátu města 

Havířova dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

1) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851  

    okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 v souladu  

    s ustanoveními § 28 odst. 10 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o     

    rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

    odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně ve výši  

    93 254,00 Kč 
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2) odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat organizaci   

    Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

    příspěvková organizace oznámení o uložení odvodu za porušení rozpočtové    

    kázně v souladu s usnesením Rady města Havířova  

  

          Z: vedoucí OŠK 

          T: květen 2021 

 

 

3109/68RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  

                                - MŠ „U kamarádů“ Havířov_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost příspěvkové organizace Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, 

Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 o prominutí 

odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

s c h v a l u j e 

 

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Mateřské škole „U 

kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace 

Radou města Havířova usnesením č. 3001/67RM/2021 ze dne 12. 4. 2021 ve výši 

12 600,00 Kč    

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury poslat Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov – 

Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace oznámení o usnesení 

Rady města Havířova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 

12 600,00 Kč  

 

Z: vedoucí OŠK  

T: květen 2021 

 

  

3110/68RM/2021 - MŠ Horymírova – zrušení části usnesení_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 22. 3. 2021 č. usn.  2960/66RM/2021, bod 

2., ve věci pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 157 969,13 Kč včetně 

DPH - herní sestava „Jonáš“ pro dvouleté děti včetně lazury příspěvkovou 

organizací Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 IČO: 61988634 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Havířov-Město Horymírova 7/1194 IČO: 61988634 

1. pořízení investičního majetku: herní sestava „Jonáš“ pro dvouleté děti včetně  

    lazury v pořizovací ceně 157 969,13 Kč včetně DPH 

2. nabytí stavby do majetku města v souladu se Zřizovací listinou, Článek VI,  

    bod 6 

 

 

3111/68RM/2021 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105 “ - zahájení zadávacího  

                                řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (stavba č. 20009)  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):        ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:             ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:          ne 

    čerpání dotace:          ne 

    přenesená daňová povinnost:        ne 

 

4. varianty nabídky:          ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení (účinnost smlouvy, tj.  

    zveřejnění smlouvy v registru smluv):            červen 2021 

    termín zahájení stavebních prací: pokud se smluvní strany nedohodnou    

    jinak, předá objednatel zhotoviteli staveniště 01.09.2021 

 

   termín dokončení celého díla: 65 kalendářních dnů ode dne předání    

   staveniště, avšak uchazeč může nabídnout i kratší termín plnění 

 

6. hodnotící kritérium:                nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH 

    

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, 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 
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- 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 stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých za 

posledních 5 let přede dnem podání nabídky tj. 

a) minimálně 2 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky byla 

výměna, oprava nebo položení nové střešní krytiny šikmých střech v minimální 

hodnotě 700.000 Kč bez DPH, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak 

s ohledem na požadovanou minimální hodnotu a 

b) minimálně 2 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky bylo 

zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem 

v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH, a to jak s ohledem na požadovaný 

předmět, tak s ohledem na požadovanou minimální hodnotu 

 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i 

společně stejnou zakázkou) 

 

- opatření k zajištění kvality předmětu plnění, a to osvědčení o odborné 

způsobilosti dodavatele k provádění vnějšího kontaktního zateplovacího 

systému, který bude použit při plnění veřejné zakázky, přičemž doklad nelze 

nahradit čestným prohlášením dodavatele 

 

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 jakost díla minimálně 60 měsíců, avšak uchazeč může nabídnout i  

  delší záruku, která však nebude předmětem hodnocení 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- nepřipustit společnou účast dodavatelů  

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dokumentů souvisejících 

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace 

turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. 

č. 105“   

          Z: vedoucí OŠK 

          T: květen 2021 

 

 

3112/68RM/2021 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

                                místo ředitele  MŠ Petřvaldská Havířov______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, 

IČO: 61988570 ve složení: 

 

předsedkyně:    

paní Mgr. J. F.              zástupce zřizovatele, náměstkyně primátora pro  

                                                  školství a kulturu  

Další členové:  

paní Ing. M. K.                zástupce zřizovatele, vedoucí Odboru školství a  

                                                   kultury Magistrátu města Havířova 

pan Ing. P. Š.                         referent oddělení správy škol a školských zařízení 

             Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK 

paní Mgr. I. R.                        školní inspektorka České školní inspekce 

paní Bc. M. S.                         odborník ve státní správě, určený Českou školní  

                                                inspekcí  

paní Bc. L. Š.                          odborník v oblasti organizace a řízení ve školství,  

                                                určený Českou školní inspekcí  

paní Bc. L. D.                         pedagogický pracovník MŠ Petřvaldská Havířov 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise pana Ing. Josefa Bělicu, 

MBA, primátora města Havířova 

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti s 

obsazením vedoucího pracovního místa ředitele MŠ Petřvaldská Havířov po 

jejich jmenování   

Z: vedoucí OŠK 

          T: červenec 2021 
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3113/68RM/2021 - Informace o inspekčních činnostech na základní škole a mateřských  

                                školách_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e     n a     v ě d o m í 

 

výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní 

inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů základní školy a 

mateřských škol za období leden 2020 – únor 2021 dle přílohy č. 1 

 

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

organizace, IČO: 70958122  

Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, 

IČO: 70958254 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, 

IČO: 70958297 

Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 

 

 

3114/68RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO -  ZŠ Mládežnická Havířov_______  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

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

IČO: 70958114 

 

poskytovatel dotace:    Evropská unie (prostřednictvím národní agentury –   

                                     Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace) 

název operačního programu: ERASMUS+, KA 1 – mobilita jednotlivců ve  

                                               školním vzdělávání 

název projektu:           Face the language, face the world 

požadovaná výše dotace:       34 000 EUR 

spolufinancování:           bez spoluúčasti 

 

 

3115/68RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – ZŠ Gen. Svobody Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 
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poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  OPVVV – Výzva číslo 02_20_080    

                                                   Šablony pro ZŠ III   

název projektu:            Šablony 2021 na ZŠ Gen. Svobody Havířov-Šumbark 

požadovaná výše dotace:   cca 938 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti 

 

                                             

3116/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci PO - ZŠ Pujmanové Havířov 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s dodatečným souhlasem s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací 

města Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres 

Karviná, IČO: 48805475 

 

poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

výzva:   Výzva č. 02_20_080 – Šablony III 

název projektu:  Šablony III 

předpokládaná výše dotace: 789 246,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

 

3117/68RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a navýšení pořizovací ceny  

                                investičního majetku – MŠ „U kamarádů“ Havířov____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov – 

Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 

v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do 

fondu investic ve výši 12 600,00 Kč z důvodu navýšení konečné pořizovací 

ceny již pořízeného investičního majetku - zahradního altánu 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola 

„U kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková 

organizace, IČO: 70958289 navýšení konečné pořizovací ceny již pořízeného 

investičního majetku – zahradního altánu z původní ceny 140 702,19 Kč na 

153 302,19 Kč včetně DPH 
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3118/68RM/2021 - Pořízení investičního majetku PO – ZŠ M. Kudeříkové_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248, pořízení investičního 

majetku: 

barevný kopírovací stroj SHARP MX – 2651N v pořizovací ceně 59 500,00 Kč 

včetně DPH 

 

 

3119/68RM/2021 - Vyřazení investičního majetku PO - ZŠ Jarošova Havířov 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní škola Havířov–Šumbark Jarošova 33/851 okres 

Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958165 

server k centrálnímu ukládání dat - HP Proliant ML 350 G6, pořízen v roce 

2010, pořizovací cena 222 420,00 Kč včetně DPH, inventární číslo DHM2 26, 

zůstatková cena  11 121,00 Kč včetně DPH 

   

 

3120/68RM/2021 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

                                a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

    v majetku statutárního města Havířova od května 2021 do října 2021 dle   

    přílohy č. 1 a č. 2 

2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení – bezbariérové byty    

    pro rok 2021 dle přílohy č. 3 

 

 

3121/68RM/2021 - Smlouva o spolupráci měst Havířov, Orlová a Český Těšín pro realizaci   

                                projektu „Systém včasné intervence“________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Český Těšín pro 

realizaci projektu „Systém včasné intervence“ dle přílohy č. 1 
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pověřit primátora města Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem Smlouvy o 

spolupráci měst Havířov, Orlová a Český Těšín pro realizaci projektu „Systém 

včasné intervence“ 

 

 

3122/68RM/2021 - VZ/146/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022__________________  

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

o vyloučení uchazeče uvedeného v příloze č. 5 ze zadávacího řízení 

VZ/146/ORG/21 - Mobilní služby Havířov 2021-2022 z důvodu nesplnění 

podmínek zadávacího řízení, neboť poskytnutá kauce bankovní zárukou nebyla 

v požadovaném rozsahu 

 

r u š í 

 

centralizované zadávací řízení VZ/146/ORG/2021 – Mobilní služby Havířov 

2021-2022, neboť nelze provést hodnocení formou elektronické aukce, a tím 

docílit snížení nabídkové ceny, protože v zadávacím řízení zůstal pouze jeden 

uchazeč 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby Mobilní služby Havířov 2021-2022 – nové vyhlášení pro 

statutární město Havířov a pro příspěvkové organizace uvedené v Příloze č. 1 

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022 

 

6. hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (100%) 

 

7. základní způsobilost: 

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce 

přede dnem podání nabídky 
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8. profesní způsobilost: 

- platné osvědčení dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, o oprávnění k podnikání v 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 na účet nebo předložení bankovní záruky či pojištění ¨   

  záruky 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 hodnocením 

nabídek v elektronické aukci 

 

12. složení komise pro posouzení nabídek před elektronickou aukcí dle  

Přílohy č. 3 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů souvisejících  

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu Mobilní služby 

Havířov 2021-2022 – nové vyhlášení 

 

u k l á d á  

 

1. odeslat vyloučenému uchazeči oznámení o vyloučení ze zadávacího řízení 

VZ/146/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022 

 

2. odeslat uchazečům oznámení o zrušení zadávacího řízení VZ/146/ORG/21 – 

Mobilní služby Havířov 2021–2022 

 

3. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu Mobilní služby Havířov 2021-2022 – nové 

vyhlášení 

Z: vedoucí ORG 

T: do 03.05. 2021 
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3123/68RM/2021 - Pronájem rouškomatu____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení smluvního vztahu založený smlouvou o pronájmu rouškomatu  

č. 291/ORG/20 ze dne 22.04.2020 včetně dodatku č. 1 ze dne 26.08.2020, 

s firmou LUMO PLUS s.r.o., Okružní 851/30, 734 01 Karviná - Ráj, IČO 

25824015, dohodou ke dni 31.05.2021 

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucí organizačního odboru podpisem dohody o ukončení pronájmu 

rouškomatu 

 

u k l á d á  

 

zaslání písemné dohody firmě LUMO PLUS s.r.o. o ukončení pronájmu 

rouškomatu 

Z: vedoucí ORG 

T: do 31.05. 2021 

 

  

3124/68RM/2021 - Schválení nákupu služby Azure Active Directory Premium P2___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z Čl. III odst. 2 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

    statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14. 9. 2016 pro   

    veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup služby Azure Active Directory  

    Premium P2“  

 

2. vystavení objednávky na „Nákup služby Azure Active Directory Premium P2“  

    dle nabídky společností XEVOS Solutions s.r.o., IČO: 27831345, se sídlem  

    28. října 1584/281, 709 00  Ostrava, za podmínek: 

    - nejvýše přípustná cena za dva měsíce trvání služby ve výši 141 750,00 Kč  

       bez DPH (171 517,50 včetně DPH) 

    - realizace objednávky do 7 kalendářních dní ode dne účinnosti objednávky 

 

p o v ě ř u j e 

  

vedoucí organizačního odboru podpisem objednávky na „Nákup služby Azure 

Active Directory Premium P2“  

        Z: vedoucí ORG 

    T: květen 2021 
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3125/68RM/2021 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 503/KP/19_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 503/KP/19 dle článku III této SoD        

    o dodatečné služby za cenu 9 934,00 Kč bez DPH (12 020,14 Kč včetně  

    DPH) 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 503/KP/19 na odborné a  

    konzultační služby na projekty OPŽP a SFŽP v rozsahu bodu 1. tohoto  

    usnesení se společností Anylopex plus s.r.o., Na struze 227/1 110 00  

    Praha 1 – Nové Město, IČO: 24826651 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 503/KP/19 ze dne 10.6.2019 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 503/KP/19 ze dne 

10.06.2019 

Z: vedoucí OÚR 

T: 05/2021 

 

 

3126/68RM/2021 - „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - zahájení zadávacího řízení________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 

práce „Využití výpravní haly žst. Havířov“ (stavba č. 19073)   

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:   ne 

    čerpání dotace:   ne 

    přenesenou daňovou povinnost: ne 

 

4. druh zadávacího řízení: otevřené řízení 

 

5. zadávací lhůtu:  120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty: 800.000 Kč 
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7. varianty nabídky:  ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    termín zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy 

    v registru smluv – předpoklad polovina měsíce srpna 2021) 

    termín pro předání dokladů před předáním staveniště:  

    nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy 

    předpokládaný termín předání staveniště: září 2021 (na základě výzvy) 

    termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 300 kalendářních dní ode  

    dne předání staveniště 

    termín dokončení plnění: nejpozději do 65 kalendářních dní ode dne  

    dokončení stavebních prací, maximálně však do 365 kalendářních dnů ode  

    dne předání staveniště 

 

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

    100% 

 

10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona 

 

11. profesní způsobilost: 

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

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

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

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování“ a „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení 

v provozu“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona 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 byla rekonstrukce (nepřipouští se nová 

výstavba) vnitřních prostor jedné budovy v minimální hodnotě 40.000.000 Kč 

bez DPH/stavební práce a dodávky související s rekonstrukcí vnitřních prostor 

jedné budovy u každé zakázky, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i 

na požadovanou minimální hodnotu 

b) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nebo rekonstrukce 

vnitřních prostor jedné budovy pro sport o velikosti realizované hrací plochy 

min. 650 m2 u každé zakázky a minimálně u jedné z těchto zakázek se jednalo 

o realizaci sportovní dřevěné podlahy o velikosti min. 650 m2 

c) 1 zakázky, jejímž předmětem plnění byla nová výstavba (nepřipouští se 

rekonstrukce) lezecké stěny uvnitř budovy v minimální hodnotě 450.000 Kč 

bez DPH/stavební práce a dodávky související s novou výstavbou lezecké 

stěny, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou 

minimální hodnotu 

d) 1 zakázky, jejímž předmětem plnění byla nová výstavba (nepřipouští se 

rekonstrukce) bowlingové dráhy  
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e) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba (nepřipouští se 

rekonstrukce) vzduchotechnického zařízení včetně chlazení v minimální 

hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH/stavební práce a dodávky související s novou 

výstavbou vzduchotechnického zařízení včetně chlazení u každé zakázky, a to 

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

hodnotu 

(Poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) až e) je možno prokázat i 

společně stejnou zakázkou.) 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) zákona 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 SO 

600,650,670 části elektra 

c) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby SO 700 

VZT 

d) osoba odpovědná za zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na straně zhotovitele 

(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž 

osoba. 

U ostatních pozic může jedna osoba vykonávat i více pozic. 

Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup za stavbyvedoucího 

v době jeho nepřítomnosti.) 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o odborné kvalifikaci: 

1. 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 byla rekonstrukce (nepřipouští se nová výstavba) 

vnitřních prostor jedné budovy v minimální hodnotě 40.000.000 Kč bez 

DPH/stavební práce a dodávky související s rekonstrukcí vnitřních prostor 

jedné budovy u každé zakázky, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i 

na požadovanou minimální hodnotu 

c) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 1 dokončené zakázky, 

jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce vnitřních prostor jedné 

budovy pro sport o velikosti realizované hrací plochy min. 650 m2 

2. osoby, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby SO 600, 

650, 670 části elektro: osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či 

hostující osoby v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická 

zařízení, a nejméně 5 let praxe v řízení prací v oboru dané specializace  

3. osoby, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby SO 700 

části VZT: osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v 

oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo 

specializace vytápění a vzduchotechnika, a nejméně 5 let praxe v řízení prací 

v oboru dané specializace  

4. osoby odpovědné za zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na straně zhotovitele: platné osvědčení o úspěšně 

vykonané zkoušce z odborné způsobilosti dle ust. § 10 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 309/2006 Sb. vydané k tomu akreditovaným subjektem a nejméně 5 let praxe 

při zajišťování plnění úkolů v prevenci rizik na straně zaměstnavatele 
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13. podmínky zadávacího řízení: 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího, zástupce 

stavbyvedoucího a osoby, která bude vykonávat odborné vedení provádění části 

stavby SO 600, 650, 670 části elektro  

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením 

- předložení dokladů v nabídce: 

a) seznam poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

b) informace o tom, zda je dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno v 

doporučení Komise 2003/361/ES 

- 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 40.000.000 Kč a s maximální 

spoluúčastí 50.000 Kč 

- vyhrazená změna závazku dle ust. § 100 odst. 2 zákona - možnost záměny 

dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, pokud původní dodavatel nebude 

moci realizovat či dokončit dílo, a to postupně s dalším v pořadí podle výsledku 

hodnocení nabídek, podmínek zadávacího řízení a nabídky daného dodavatele 

v zadávacím řízení, avšak s možností úprav lhůt plnění a některých dalších 

podmínek s ohledem na fázi plnění veřejné zakázky  

 

14. podmínky realizace: 

- záruka za jakost díla 60 měsíců, vyjma dodávek technologického charakteru 

se samostatným záručním listem, u kterých platí záruka poskytnutá výrobcem, 

min. však v délce 24 měsíců 

- předložení bankovní záruky za řádné provedení a dokončení celého díla ve 

výši alespoň 5% z celkové ceny díla bez DPH nejpozději do 14 kalendářních 

dní ode dne účinnosti smlouvy 

- předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve výši 

alespoň 5% z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení písemné 

výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončených stavebních prací  

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek, 

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení a posouzením splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 

zákona 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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3127/68RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování  

                                Územního plánu Kaňovice_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování 

Územního plánu Kaňovice v rozsahu přílohy 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování 

Územního plánu Kaňovice 

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 

vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli zprávy o uplatňování 

Územního plánu Kaňovice, tj. Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru 

územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, Frýdek-Místek  

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 21.05.2021 

 

 

3128/68RM/2021 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ – Dodatek č. 1 k SoD  

                                  č. 719/OÚR/20¨_____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 719/OÚR/20 dle Článku III a Přílohy 

č. 1 této SoD stavebních prací za cenu – 507 709,29 Kč bez DPH ( - 614 328,24 

Kč včetně DPH ) v rozsahu přílohy, 

 

2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 719/OÚR/20 související 

s bodem 1 tohoto usnesení, 

 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 719/OÚR/20 na provedení stavby 

„Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto 

usnesení se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 

Brno, Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 480 

35 599. 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 719/OÚR/20 ze dne 29.10.2020 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 719/OÚR/20 ze dne 

29.10.2020 

Z: vedoucí OÚR 

T: 05/2021 

 

 

3129/68RM/2021 - VZ/3/OÚR/21 „Sesuv u areálu Technických služeb Havířov“– uzavření  

                                Dodatku č. 1 k SoD č. 129/OÚR/21__________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 129/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy č. 

1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 583.521,62 Kč bez DPH 

(706.061,16 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy, 

 

2. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 129/OÚR/21, a 

to prodloužení o 10 kalendářních dnů 

 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 129/OÚR/21 na provedení stavby 

„Sesuv u areálu Technických služeb Havířov“ – stabilizace svahu v rozsahu bodů 

1 a 2 tohoto usnesení se společnosti K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 

710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994. 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucího odboru územního rozvoje podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 129/OÚR/21 ze dne 8. 3. 2021 

 

  

3130/68RM/2021 - VZ/149/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská“– o zrušení zadávacího   

                                řízení a zahájení nového zadávacího řízení____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/149/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská“ neboť do 

zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka. 
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s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:     ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládané zahájení:  srpen 2021 (výzva k převzetí staveniště)  

termín dokončení:  nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne převzetí  

                               staveniště 

 

6. hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost:  

v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, 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: 

čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, 

tj. výstavba adventure golfu, minigolfu, popřípadě multifunkčního hřiště 

s herními prvky, poskytnutých za posledních 5 let přede dnem podání nabídky 

včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel 

splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 1 stavební zakázku, 

jejímž předmětem byla výstavba adventure golfu, minigolfu, popřípadě 

multifunkčního hřiště s herními prvky, v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez 

DPH 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru 

pozemní stavby pro stavbyvedoucího  
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b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky 

zeměměřických činností 

 

11. další podmínky: 

složení peněžité kauce v hodnotě 90.000,00 Kč za účelem zajištění splnění 

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného 

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální 

výši 3.000.000,00 Kč  

záruka 60 měsíců 

smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem 

oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu „Adventure golf, ul. Lázeňská“ 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Adventure golf, ul. Lázeňská“ 

 

u k l á d á  

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/149/OÚR/21 „Adventure golf, ul. Lázeňská“ 

 

        Z: vedoucí OÚR 

        T: 5/2021 

 

2. předložit k podpisu k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/149/OÚR/21 „Adventure 

golf, ul. Lázeňská“ 

 

        Z: vedoucí OÚR 

        T: 6/2021 
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3131/68RM/2021 - Rezignace člena Občanské komise RMH pro část města Havířov - Životice 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci Ing. K. K. na funkci člena Občanské komise č.6 pro část města 

Havířov – Životice  

 

j m e n u j e  

 

pana S. J. do funkce člena Občanské komise č.6 pro část města Havířov - 

Životice 

 

 

3132/68RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

                                za 1. čtvrtletí 2021________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených v 1. 

čtvrtletí roku 2021 dle přílohy č. 1. 

 

  

3133/68RM/2021 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – vyhodnocení  

                                podaných nabídek na VZ/147/OKS/21_______________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

  VZ/147/OKS/21 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“  

  od společnosti EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00   

  Praha 4 – Michle,  odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava,   

  Vratimovská 658/77, Ostrava-Kunčičky, IČO: 452 74 924 s nabídkovou cenou  

   za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky 244,76 Kč bez DPH (296,16 Kč  

   vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí 1 160,00 bez   

   DPH (1 403,60 Kč vč. DPH). 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

  VZ/147/OKS/21 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“   

   takto:   
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2. místo: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 602 00  

               Brno - město, IČO: 608 38 744  

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky     

               259,00 Kč bez DPH (313,39 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 1 800,00 bez DPH (2 178,00 Kč vč. DPH). 

 

3. místo: PORR a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  

               IČO: 430 05 560  

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               274,70 Kč bez DPH (332,39 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 2 910,00 bez DPH (3 521,10 Kč vč. DPH). 

 

4. místo: SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00  Praha - Karlín,  

               Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha, KarlínIČO: 262 71 303 

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               295,00 Kč bez  DPH (356,95 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 1 550,00 bez DPH (1 875,50 Kč vč. DPH). 

 

5. místo: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby  

               MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového  

               Jičína, IČO: 480 35 599 

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               300,00 Kč bez DPH (363,00 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 1 750,00 bez DPH (2 117,50 Kč vč. DPH). 

 

6. místo: JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31,719 00 Ostrava-Kunčice,  

               IČO: 258 55 581 

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               378,00 Kč bez DPH (457,38 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 1 500,00 bez DPH (1 815,00 Kč vč. DPH). 

 

7. místo: MDS Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, 709 00 Ostrava, IČO: 034 59 209  

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               510,00 Kč bez DPH (617,10 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí  1 190,00 bez DPH (1 439,90 Kč vč. DPH). 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/147/OKS/21 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-karlin-krizikova-psc-186-00


 
 

USNESENÍ 

z 68. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 03.05.2021 

43 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/147/OKS/21 - „Plošné opravy 

asfaltových povrchů vozovek v Havířově“  

 

Z: vedoucí OKS 

T: 30.5.2021 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA, v.r.     Ing. Ondřej BARÁNEK,v.r. 

primátor města       náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku

     

  


