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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.09.2021  

 
3453/74RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 74. schůze RMH, konané dne 06.09.2021 

 
3454/74RM/2021 - Zprávy o ověření zápisu z 73. schůze RMH, konané dne 16. srpna 2021  

 
3455/74RM/2021 - Schválení pořadu 74. schůze RMH, konané dne 6. září 2021 

 
3456/74RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 74. RMH 

 
3457/74RM/2021 - „Smlouva o zajištění školení“ na období 2021 – 2024 - přímé zadání  

 
3458/74RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

 
3459/74RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO 

 
3460/74RM/2021 - Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Moravská Havířov 

 
3461/74RM/2021 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO 

 
3462/74RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – MŠ E. Holuba Havířov 

 
3463/74RM/2021 - „Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína,  

Havířov-Podlesí“ – informace o výběru nejvhodnější nabídky 

 
3464/74RM/2021 - Žádost „Sportovního klubu.cz“ o poskytnutí dotace v roce 2021  

 
3465/74RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 3884/1, k. ú. Havířov-město 
 
3466/74RM/2021 - Pacht pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark, formou veřejné soutěže 

 
3467/74RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku od paní I. K. a Bc. R. K. 

 

3468/74RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti  

 
3469/74RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s. 

 
3470/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 

 
3471/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 
3472/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 
3473/74RM/2021 - Záměr zřídit právo stavby k částem pozemků ve vlastnictví města  

 
3474/74RM/2021 - Záměr výpůčky části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice 
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3475/74RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 4100/1, k. ú. Havířov-město 
 
3476/74RM/2021 - Prodej pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 871/5, k. ú. Bludovice 

 
3477/74RM/2021 - Obecné záměry pronájmů části nemovité věci 

 
3478/74RM/2021 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor 

 
3479/74RM/2021 - Záměr pronájmů a pronájem části nemovité věci 

 
3480/74RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny 

 
3481/74RM/2021 - Darování pozemků MS kraji-Správě silnic MS kraje              

 
3482/74RM/2021 - Darování vodovodních přípojek k nemovitostem na ul. Výletní              

 
3483/74RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark              

 
3484/74RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2782/2, k. ú. Bludovice              

 
3485/74RM/2021 - Směna a prodej části pozemku parc. č. 427, k. ú. Bludovice             

 
3486/74RM/2021 - Smluvní vztahy k pozemku parc. č. 1814/1 k.ú. Bludovice,  
                                v majetku MS kraje 

 
3487/74RM/2021 - Vynětí majetku z hospodaření, předání majetku k hospodaření a darování  

majetku příspěvkovým organizacím 

 
3488/74RM/2021 - Vítězné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021 

 
3489/74RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 91. - 125.  

 
3490/74RM/2021 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty  

města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za období leden – červen 2021 

 
3491/74RM/2021 - Třetí úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 

 
3492/74RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
3493/74RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 
3494/74RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
                                Havířov-Město  
 
3495/74RM/2021 - Schválení soudního smíru 

 
3496/74RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému  
                                odpadového hospodářství 
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3497/74RM/2021 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023 – doplnění  

podmínek zadávacího řízení  

 
3498/74RM/2021 - Projekt CLAIRO - Smlouva o výpůjčce 

 
3499/74RM/2021 - Časový plán města Havířova pro provádění opatření pro zlepšení  

kvality ovzduší 

 
3500/74RM/2021 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní  

práce pro rok 2022            

 
3501/74RM/2021 - Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji - 3. výzva“             

 
3502/74RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 
3503/74RM/2021 - Hybridní pošta pro správní řízení 

 
3504/74RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 
3505/74RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny č. 5 Územního plánu Havířov 

 
3506/74RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 5 ÚP Těrlicko   

 
3507/74RM/2021 - VZ/193/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – nové vyhlášení“ 

– o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení 

 
3508/74RM/2021 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  
                                č. 316/OÚR/21 

 
3509/74RM/2021 - Předložení žádostí o podporu v rámci programu revitalizace  

Moravskoslezského kraje 

 
3510/74RM/2021 - Udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o dotaci - Městská  

knihovna Havířov 

 
3511/74RM/2021 - Udělení souhlasu zřizovatele s vyřazením vlastního investičního  

majetku - Městská knihovna Havířov 

 
3512/74RM/2021 - Žádost o souhlas k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

 
3513/74RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního  

fondu VÍTKOVICE STEEL 

 
3514/74RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru  

 
3515/74RM/2021 - Souhlas s přijetím státní dotace z MPSV 

 
3516/74RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov - schválení technického zhodnocení  

stavby Víceúčelové haly, schválení nájmu LED obrazovky 

 
3517/74RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov 
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3518/74RM/2021 - ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu mimořádné valné hromady konané  

dne 27.8.2021 

 
3519/74RM/2021 - Statut sociálního fondu 

 
3520/74RM/2021 - Nastoupení náhradníka 

 
3521/74RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – informace o projednání  

a odložení trestní věci  

 
3522/74RM/2021 - Schválení pracovní cesty na 25. setkání hornických měst a obcí ČR 

 
3523/74RM/2021 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2021  

 
3524/74RM/2021 - UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města Havířov – 2. část“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 
3525/74RM/2021 - UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města Havířov – 3. část“ - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 
3526/74RM/2021 - Havířov v pohybu 2020 - výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek 

 
3527/74RM/2021 - Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 
3528/74RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony  

2021 - Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024  

 
3529/74RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony  

2021 - Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024  

 
3530/74RM/2021 - DENIZLI s.r.o. - žaloba o bezdůvodné obohacení, návrh smíru  

 
3531/74RM/2021 - Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 20.09.2021 
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U S N E S E N Í 
ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.09.2021  

 
3453/74RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 74. schůze RMH, konané dne 06.09.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 74. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 06.09.2021 

 

Róberta MASAROVIČE, MSc., MBA, DBA, LL.M. 

 

 
3454/74RM/2021 - Zprávy o ověření zápisu z 73. schůze RMH, konané dne 16. srpna 2021___  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu ze 73. schůze RMH, která se konala 

 dne 16. srpna 2021 

 

 
3455/74RM/2021 - Schválení pořadu 74. schůze RMH, konané dne 6. září 2021_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 6. září 2021 dle 

upravené přílohy takto: 

stažení bodů:  

č.16 Prodej části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město  

č. 17 Prodej částí pozemků parc. č. 3668 a parc. č. 3669/1, k. ú. Havířov-město 

doplnění programu o tyto body: 

75. UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

      města Havířov – 2. část“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

76. UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

      města Havířov – 3. část“ - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.     

77. Havířov v pohybu 2020 – výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek  

78. Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

79. Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony 2021  

      – Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024  

80. Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony 2021  

      – Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024  

81. DENIZLI s.r.o. - žaloba o bezdůvodné obohacení, návrh smíru  
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3456/74RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 74. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3296/70RM/2021 Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic na technické 

zhodnocení svěřeného majetku Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 

 

v y p o u š t í 

 

2203/50RM/2020 Služebnost inženýrské sítě v rámci vypořádání stavby 

„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá, 

lokalita Fryštátská, Hornosušská“ 

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

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2650/59RM/2020 Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku parc. 

č. 1793, k. ú. Dolní Suchá 

2973/66RM/2021 Žádost Technických služeb Havířov a.s. o vyjmutí 

z pojistných smluv 

3243/70RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti 

3320/71RM/2021 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka  

v působnosti valné hromady – volba člena dozorčí rady 

3335/72RM/2021 Přijetí daru movité věci od Moravskoslezského kraje 

3338/72RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO SKAO Prostřední Suchá“ 

3340/72RM/2021 Záměr pachtu pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark, 

formou veřejné soutěže 

3343/72RM/2021 Výpůjčka částí pozemků parc. č. 3748/1, k. ú. Havířov-

město a parc. č. 2645/100, k. ú. Prostřední Suchá 

3344/72RM/2021 Výpůjčka části pozemku parc. č. 396/1, k. ú. Bludovice 

3390/72RM/2021 ZPŘ/148/OÚR/21 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893  

na ul. U Jeslí na denní stacionář“ - rozhodnutí o výběru a 

uzavření smlouvy 

3429/73RM/2021 Návrh na úpravu platu – stanovení příplatku za vedení 

ředitelům základních škol od 1. 9. 2021 

3434/73RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV 

3435/73RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o 

mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu 

3444/73RM/2021 „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek 

č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 
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3445/73RM/2021 „Parkoviště Mánesova“ – uzavření smlouvy se společností 

Technické služby Havířov a.s. 

3446/73RM/2021 VZ/315/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti 

a mládež“ – o zrušení a zahájení nového zadávacího řízení 

3447/73RM/2021 „Parkoviště ul. Majakovského, Havířov-Město“ – uzavření 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 

 

 
3457/74RM/2021 - „Smlouva o zajištění školení“ na období 2021 – 2024 - přímé zadání______  

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

výjimku z čl. III odst. 3. Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky 

„Zajištění školení strážníků MP Havířov 2021 – 2024“  

 

p ř i d ě l u j e 

 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění školení strážníků MP Havířov  

2021 – 2024“ statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,  

729 30 Ostrava, zastoupené primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA,  

IČO: 00845451, za cenu 500 000 Kč (osvobozené plnění dle § 57 zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) na dobu 

určitou do 30.6.2024 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem smlouvy   

       

 
3458/74RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______  

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

na rok 2021, a to formou zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým 

organizacím města na dofinancování plavání takto: 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 ve výši 24 500,00 Kč  

2. Základní škola a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace IČO: 48805289 ve výši 31 000,00 Kč  

3. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 ve výši 26 000,00 Kč  

4. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 11 000,00 Kč  
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5. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 20 000,00 Kč  

6. Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 44 250,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 15 600,00 Kč  

8. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 21 500,00 Kč  

9. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 47 000,00 Kč  

10. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 31 500,00 Kč  

11. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace,  

IČO: 75027577 ve výši 24 000,00 Kč  

12. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO 75027569 ve výši 18 000,00 Kč  

13. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 43 500,00 Kč  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV.  

na rok 2021 výše uvedené usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: září 2021 

 

 
3459/74RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723 

 

finanční dar ve výši 9 760,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na zajištění školního 

stravování 2 znevýhodněných žáků školy od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 

 

 
3460/74RM/2021 - Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Moravská Havířov_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark  

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 
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poskytnutí investičního příspěvku ve výši 550 000,00 Kč na pořízení tunelové 

myčky s automatickým posuvem košů 

uložit ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí investičního příspěvku  

ve výši 550 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2021 výše uvedené 

příspěvkové organizaci 

Z: vedoucí EO 

T: září 2021 

 

 
3461/74RM/2021 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkovým organizacím města pořízení investičního majetku – účetní 

program GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

 

1. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 67 958,44 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588 ve výši 70 247,76 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/119, IČO: 61988685  

ve výši 81 912,16 Kč včetně DPH 

4. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 64 357,48 Kč včetně DPH 

5. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO:61988634  

ve výši 84 736,30 Kč včetně DPH 

6. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, 

IČO: 70958254 ve výši 70 330,04 Kč včetně DPH 

7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 63 650,84 Kč včetně DPH 

8. Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 63 728,28 Kč včetně DPH 

9. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

IČO:70958297 ve výši 63 921,88 Kč včetně DPH 

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

ve výši 92 272,18 Kč včetně DPH 

11. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 83 110,06 Kč včetně DPH 

12. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 87 282,14 Kč včetně DPH 

13. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 70 656,74 Kč včetně DPH 

14. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka  

57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 78 395,90 Kč včetně DPH 

15. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 73 974,56 Kč včetně DPH 

16. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 84 946,84 Kč včetně DPH 
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17.. Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 72 522,56 Kč včetně DPH 

18. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 76 588,16 Kč včetně DPH 

19. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 95 718,26 Kč včetně DPH 

20. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 62 426,32 Kč včetně DPH 

21. SANTÉ – centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 ve výši 88 020,24 Kč včetně DPH 

22. Sociálním službám města Havířova, IČO: 60337583  

ve výši 132 729,74 Kč včetně DPH 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkovým organizacím města: 

I. zvýšení příspěvku na provoz na školení v rámci pořízení účetního  

programu GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 4 840,00 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace, IČO: 61988588 ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/119, IČO: 61988685  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

4. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

5. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO:61988634  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

6. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993,  

příspěvková organizace, IČO: 70958254 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

8. Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

9. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO:70958297 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

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

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

11. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

12. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

13. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 4 840,00 Kč včetně DPH 

14. Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723 ve výši 7 321,00 Kč včetně DPH 

15. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka  

57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 
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16. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

17. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

18. Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

19. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

20. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

21. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 3 630,00 Kč včetně DPH 

22. SANTÉ – centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 ve výši 3 630,00 Kč včetně DPH 

23. Sociálním službám města Havířova, IČO: 60337583  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

II. poskytnutí investičního příspěvku na pořízení účetního programu GORDIC – 

produkt GINIS    Express SQL takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 67 958,44 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  

organizace, IČO: 61988588 ve výši 70 247,76 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/119, IČO: 61988685  

ve výši 81 912,16 Kč včetně DPH 

4. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 64 357,48 Kč včetně DPH 

5. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

ve výši 84 736,30 Kč včetně DPH 

6. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková  

organizace, IČO: 70958254 ve výši 70 330,04 Kč včetně DPH 

7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 63 650,84 Kč včetně DPH 

8. Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 

 organizace, IČO: 70958203 ve výši 63 728,28 Kč včetně DPH 

9. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková  

organizace, IČO:70958297 ve výši 63 921,88 Kč včetně DPH 

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

ve výši 92 272,18 Kč včetně DPH 

11. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 83 110,06 Kč včetně DPH 

12. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 87 282,14 Kč včetně DPH 

13. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 70 656,74 Kč včetně DPH 

14. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka  

57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 78 395,90 Kč včetně DPH 

15. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO:70958149 ve výši 73 974,56 Kč včetně DPH 

16. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO:62331248 ve výši 84 946,84 Kč včetně DPH 
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17. Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 72 522,56 Kč včetně DPH 

18. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 76 588,16 Kč včetně DPH 

19. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO: 48805271 ve výši 95 718,26 Kč včetně DPH 

20. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO:70958114 ve výši 62 426,32 Kč včetně DPH 

21. SANTÉ – centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 ve výši 88 020,24 Kč včetně DPH 

22. Sociálním službám města Havířova, IČO: 60337583  

ve výši 132 729,74 Kč včetně DPH 

III. snížení investičního příspěvku Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace, IČO: 61988723 ve výši 17 090,04 Kč v rámci nižší ceny 

pořízení účetního programu GORDIC – produkt GINIS Express SQL 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV.  

na rok 2021 výše uvedené usnesení dle bodů I. – III. 

 

Z: vedoucí EO 

T: září 2021 

 

 
3462/74RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – MŠ E. Holuba Havířov________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, 

IČO: 70958220 

 

plynové zařízení – kombinovaný sporák SPE 40 A ze školní jídelny, inventární 

číslo DHM-ŠJ- 3, v pořizovací ceně 45 959,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena 

k 31.7.2021 činí 0,00 Kč 

 

 
3463/74RM/2021 - „Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína,  

Havířov-Podlesí“ – informace o výběru nejvhodnější nabídky____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. uzavření Kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Dodávky IT vybavení  

a konektivity pro ZŠ Hrubína“ příspěvkovou organizací Základní škola  

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

se společností Prekt service s.r.o., se sídlem Vítkovická 3276/2a,  

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 03023419, dne 5. 8. 2021  

s cenou 3 807 990,00 Kč bez DPH (4 607 667,90 Kč včetně DPH) 
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2. uveřejnění Kupní smlouvy ze dne 5. 8. 2021 na realizaci veřejné zakázky  

„Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína“ v registru smluv  

dne 5. 8. 2021 

 

 
3464/74RM/2021 - Žádost „Sportovního klubu.cz“ o poskytnutí dotace v roce 2021__________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost o poskytnutí dotace spolku „Sportovní klub.cz“ na projekt: „Animační 

program první pomoci při dopravní nehodě“ na rok 2021 

 

n e s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace spolku „Sportovní klub.cz“ na projekt: „Animační program 

první pomoci při dopravní nehodě“ z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace  

a dary, mimosportovní oblasti ve výši 20 000,00 Kč 

 

 
3465/74RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 3884/1, k. ú. Havířov-město______ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 3884/1, ostatní plocha o výměře 4000 m2, 

k. ú. Havířov-město, panu Ing. J. S., …………………………..,  

…………………., za účelem vypásání 

 

 
3466/74RM/2021 - Pacht pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark, formou veřejné soutěže____ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku do veřejné soutěže p. č. 2/EO/2021 na pacht pozemku parc. č. 1475/5,  

k. ú. Šumbark, za účelem užívání zahrady, podanou panem M. K., ………….., 

……………… 

 

s c h v a l u j e 

 

pacht pozemku parc. č. 1475/5, ostatní plocha o výměře 393 m2, k. ú. Šumbark, 

panu M. K., ………………………….., na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou s účinností od 1. 10. 2021, pachtovné  

ve výši 5.001,00 Kč/rok, za účelem užívání zahrady 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o pachtu pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o pachtu pozemku v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                                               Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 30.11.2021 

 

 
3467/74RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku od paní I. K. a Bc. R. 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.  1016/7, zastavěná plocha  

a nádvoří, o výměře 22 m2, k. ú. Bludovice, od vlastníků paní I. K.  

a Bc R. K., oba bytem …………………….., kteří stavbu nabídli městu, 

vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

   

 

3468/74RM/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. 1066/9, 

k. ú. Bludovice, za účelem   umístění   sjezdu za    jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 10,00 m2) dle GP č. 4785-7/2020  

ze dne 20. 2. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 1068/4, k. ú. Bludovice, jehož 

součástí je budova č. p. 1235, k. ú. Bludovice, kterými ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti jsou vlastníky J. B.  a Z. B. , 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 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 

v souladu s tímto usnesením                                                                                       

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3469/74RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. č. 396/1, 397/1, 

397/13, k. ú. Bludovice a parc. č. 976, 982, 994, k. ú. Havířov-město spočívající 

v zřízení, umístění, provozování, udržování a opravování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – HDPE trubky s optickými 

kabely, mikrotrubičkami a chráničkami veřejné komunikační sítě v rámci stavby 

číslo 11010-087763 MIMO_TM9_T_KIHAM_OK za jednorázovou úhradu  

25.182,00 Kč + DPH, o výměře 125,91 m2 dle GP č. 2468-98/2021  

ze dne 10. 5. 2021 a GP č. 4987-98/2021 ze dne 7. 5. 2021, na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti – CETIN a.s.,  

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3470/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města 

a to parc. č. 2733, k. ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR110 v rámci 

stavby č. IP-12-8026309/VB3 Dolní Suchá, Lazecká č. parc. 1999/2, NNk  
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za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 5,10 m2 dle GP  

č. 1471-133/2021 ze dne 9. 6. 2021, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města 

a to parc. č. 849/1, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci stavby  

č. IP-12-8024942/VB3 Bludovice, Na Lánech č. parc. 884/9, NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 7,40 m2 dle GP  

č. 4984-204/2021 ze dne 30. 6. 2021, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen – 

služebností dle bodu 1. a 2. v souladu s tímto usnesením 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

  
3471/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. č. 

1992/1, 2045/1, k. ú. Bludovice 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 „Havířov-Bludovice, ul. Rodinná-rekonstrukce stoky AXL“  

za jednorázovou úhradu ve výši 57.600,00 Kč + DPH, o výměře  

288,00 m2 dle GP č. 5010-72/2021 ze dne 8. 7. 2021, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. č.  

61/3, 88, 898, 1081, 1533, k. ú. Havířov-město spočívající v povinnosti strpět 

uložení vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly  

a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže 

vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování 

trvalých porostů ovocných či lesních stromů, víceletých keřů nad uloženým 

vodovodním řadem v rámci stavby „Havířov-Město, ul. U Školky, Gogolova, 
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Majakovského, Matuškova-výměna vodovodních řadů “ za   jednorázovou   

úhradu ve výši 37.200,00 Kč + DPH, o výměře 186,00 m2 dle GP  

č. 2478-66/2021 ze dne 28. 6. 2021, GP č. 2479-67/2021 ze dne 28. 6. 2021  

a GP č. 2480-68/2021ze dne 29. 6. 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 smluv o zřízení 

služebností inženýrských sítí dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí 

dle bodu 1. a 2. v souladu s tímto usnesením                                                               

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3472/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1965/1,  

1965/2, 2020/1, 2077/1, k. ú. Havířov-město spočívající v právu zřídit, umístit, 

provozovat  plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné 

pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním  a  odstraněním  plynárenského  zařízení „HAV MS  

Havířov-M. Kudeříkové 14 HP, číslo stavby 7700103319“  včetně jeho 

součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu 

ve výši 26.134,00 Kč + DPH, o výměře 130,67 m2  dle GP č. 2483-71/2021  

ze dne 2. 7. 2021, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc. č. 4166/1,  

k. ú. Havířov-město spočívající v právu zřídit, umístit,   provozovat  

plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním   

a  odstraněním  plynárenského  zařízení „P-HAV Havířov-Selská 1471, číslo 

stavby 7700103306“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH,  

o výměře 17,34 m2  dle GP č. 2482-70/2021 ze dne 15. 7. 2021, 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 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen dle bodu 1. a 2.  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen dle bodu  

1. a 2. v souladu s tímto usnesení                                                                                          

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3473/74RM/2021 - Záměr zřídit právo stavby k částem pozemků ve vlastnictví města________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr zřídit právo stavby k částem 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Havířova: 

parc. č. 2200, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 21567 m2 

parc. č. 2201, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 569 m2 

parc. č. 2202, ostatní plocha, zeleň o výměře 767 m2 

parc. č. 1233/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 122 m2 

parc. č. 1232, ostatní plocha, zeleň o výměře 2 608 m2 

parc. č. 1176, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 232 m2 

vše v katastrálním území Havířov-město pro Rugby Club Havířov, zapsaný 

spolek, Havířov-Město, Astronautů 2, IČO: 66182697 k realizaci stavby objektu 

„Vstup do areálu MSH včetně zázemí pro venkovní sporty“. 

 

 
3474/74RM/2021 - Záměr výpůčky části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 931, k. ú. Bludovice o výměře cca 100 m2, 

panu R. S., bytem ………………………………………..  

za účelem vybudování vyhýbacího pruhu na komunikaci na ul. Na Kempách, 

Havířov-Bludovice za dodržení těchto podmínek:  

- Před samotnou realizací této plochy budou o tomto min. 14 dní předem  

informováni správci komunikací – odbor komunálních služeb  

na tel.: 728 947 657, 596 803 421.  

- Zpevněná plocha nebude užívána pro stálé parkování žádných motorových  

vozidel 

- Užíváním zpevněné plochy nebudou dotčeny rozhledové poměry pro ostatní  

uživatele místní komunikace na ul. Na Kempách 

- Nebude bráněno v příjezdu na sousední pozemky ani omezeno jejich užívání  

- Na zpevněné ploše je žadatel povinen provádět následnou údržbu a úklid.  
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V případě uvolnění použitého kameniva a jeho nahrnutí do vozovky vlivem 

stékání dešťové vody bude toto z vozovky bez prodlení žadatelem odstraněno. 

- Žadatel je povinen na své náklady odstranit škody, které by vznikly na užívaném  

prostranství, příp. ostatním uživatelům v důsledku užívání tohoto prostranství. 

- Po ukončení doby výpůjčky bude plocha v majetku města uvedena do 

původního stavu. Plocha bude protokolárně předána zástupci odboru 

komunálních služeb. 

 

 
3475/74RM/2021 - Prodej 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 prodej 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. Havířov-město, jehož je vlastníkem a následné využití ke stavbě rodinného 

domu, a to za tržní cenu ve výši 1 200,00 Kč/m2, celkem tedy 189 600,00 Kč  

+ 3 099,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň za podmínky, že dojde-li na prodávaném pozemku  

ke kácení stromů rostoucích mimo les z důvodu realizace stavebního záměru, 

bude novým majitelem nahrazena odpovídající náhradní výsadba na pozemcích 

ve vlastnictví města. 

 

 
3476/74RM/2021 - Prodej pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 871/5, k. ú. Bludovice_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 

871/5, k. ú. Bludovice, celkem o výměře 165 m2, paní P. B., bytem ……….. 

……………………………., za účelem zajištění pěšího přístupu z veřejné 

komunikace k pozemkům paní Badurové, které vzniknou budoucí parcelací, a to 

za tržní cenu nemovitosti ve výši 50 470,00 Kč + 3 070,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 
3477/74RM/2021 - Obecné záměry pronájmů části nemovité věci_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání místnosti č. 2.31, 2.30, 2.29 o výměře 41,90 m2 a podíl společných 

prostor 20,62 m2 v 1. patře zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, 

Havířov-Podlesí 



 
 

USNESENÍ 

ze 74. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.09.2021 

21 

2. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání místnosti č. 2.25, 2.24 o výměře 34,50 m2 a podíl společných 

prostor 25,91 m2 ve 2. NP zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, 

Havířov-Podlesí 

 

3. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání místnost č. 4.24-2, o výměře 17,39 m2 a podíl společných prostor 

10,37 m2 ve 4. NP zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83,  

Havířov-Podlesí 

 

 
3478/74RM/2021 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Obecný záměr pronájmu části nebytových prostor sloužících k podnikání  

- místnost č. 303 o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor  

o výměře 25 m2,  

- místnost č. 306 o výměře 57,50 m2 a podíl společných prostor  

o výměře 25 m2,  

- místnost č. 301 o výměře 59,00 m2 a podíl společných prostor  

o výměře 25 m2,  

ve 3. nadzemním podlaží v Městském podnikatelském centru  

ul. Palackého 689/2, Havířov-Město. 

 

2. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o výměře 95,83 m2 a podíl společných prostor 17,21 m2  

v 1. patře zdravotního střediska na ul. Gagarina 1595/5b v Havířově-Podlesí. 

 

3. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o výměře 68,16 m2 v přízemí hlavní části budovy zdravotního 

střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Prostřední Suchá, pouze  

ke zdravotním účelům. 

 

 
3479/74RM/2021 - Záměr pronájmů a pronájem části nemovité věci______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře  

1,22 m2 v 1. PP obytného domu, ul. Petra Bezruče 1544/7, Havířov-Město, 

panu T. Č.  (IČ 28591607), bytem ………………….., jako místnost pro 

úklidovou službu 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti v suterénu obytného domu  

o výměře 21,40 m2, ul. Eduarda Urxe 283/5, Havířov-Město, panu P.  B., 

bytem …………………….., jako sklad pro vlastní potřebu 
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3. pronájem části nemovité věci – nebytové prostory, místnost v suterénu  

obytného domu o výměře 47,99 m2, ul. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark 

panu J. V., bytem ………………………… za účelem skladu firmy pro 

uskladnění nářadí, 

za podmínek: 

- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou od 01.10.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 
3480/74RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny___________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í  

 

1. část usnesení RMH č. 3052/67/2021 v bodě 1, ze dne 12. 4. 2021, kterým byla  

schválena pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část 

města Havířov–Město, lokalita Důlňák“, výpůjčka a zřízení věcného břemene 

- služebnosti inženýrské  sítě  k části  pozemku  k. ú. Havířov - město, parc. č. 

4556/1,  v  rozsahu cca 122 m2,  dle podílů za psaných  na LV 344,  

ve spoluvlastnictví  A. L., bytem ……………………………………,  M. K., 

bytem …………………………, J. K., bytem …………………………… a 

V.V., bytem ……………………….., pro statutární město Havířov, stavebníka  

a vlastníka výtlačného kanalizačního řadu umístěného na pozemku, doba 

výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací do uzavření 

smlouvy  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, přičemž služebnost spočívá v právu 

vlastníka kanalizace umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit 

kanalizaci umístěnou na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek vlastníků 

s tím, že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 225,00 Kč/m2 plochy 

břemene včetně ochranného pásna, dle zaměření dokončené stavby  

a 500,00 Kč, za umístění 1 ks šachtice   

 

2. část usnesení RMH č. 1853/44RM/2020 v bodě 1, ze dne 11. 5. 2020, kterým  

byla schválena pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, 

část města Havířov–Město, lokalita Důlňák“, výpůjčka a zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, v k. ú. Havířov-město k části parc. č. 4648/1,   v rozsahu  

cca 250 m2, ve vlastnictví J. K., bytem ……………………………………., 

pro nemovitou věc - kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova, 

umístěnou na pozemku v rozsahu dle zaměření,  s tím že doba výpůjčky 

pozemku je  sjednána od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního 

souhlasu k dokončeným stokám a že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 

125,00 Kč/m2 plochy služebnosti, dle zaměření dokončené stavby a 500,00 Kč 

za umístění 1 ks šachtice  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města 

Havířov–Město, lokalita Důlňák“    
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výpůjčku a zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě  k části  

pozemku  k. ú. Havířov-město  parc. č. 4648/1, v rozsahu cca 108 m2,  

ve vlastnictví J. K., bytem ………………………………………..,  

pro nemovitou věc - kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova, 

umístěnou na pozemku v rozsahu dle zaměření, s tím že doba výpůjčky pozemku 

je  sjednána od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu 

k dokončeným stokám, přičemž služebnost spočívá v právu vlastníka kanalizace 

umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizaci umístěnou  

na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek vlastníka a bude ve prospěch  města 

zřízena bezúplatně s tím, že  náhradou město vlastníkovi nemovitosti vybuduje 

na náklady města kanalizační přípojku k nemovitosti čp. 1410, na pozemku  

parc. č. 4649 k. ú. Havířov-město  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

k bodu 2     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením  

                                                                                                                           

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 31.10.2021 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

1. výkup pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4556/1, o výměře 1370 m2,  

dle podílů zapsaných na LV 344, ve spoluvlastnictví A. L., bytem ………….., 

……………………., M. K., bytem ……………………., J. K., bytem 

…………………………….. a V. V., bytem …………………………………, 

za dohodnutou kupní cenu 800,00 Kč/m2, tj při výměře 1370 m2 celkem 

1.096.000,00Kč. 

2. vybudování kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 1410, na pozemku parcela  

č. 4649 k. ú. Havířov-město, ve vlastnictví J. K., bytem …………………….., 

…………………… s tím, že za vybudování přípojky na náklady města, 

vlastník zřídí ve prospěch města bezúplatné věcné břemeno - služebnost 

inženýrské sítě, ke kanalizační stoce umístěné v rozsahu cca 108 m2  

na pozemku vlastníka parc. č. 4648/1, k. ú. Havířov-město    
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3481/74RM/2021 - Darování pozemků MS kraji-Správě silnic MS kraje___________________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit bezúplatný převod - dar pozemků  

v k. ú. Havířov-město parc. č. 1236/20, 1236/21, 1536/7, 1536/9, 2193/5, 2265/6, 

2265/7, 2739/4, 2741/4 a 2748/10 zastavěných okružní křižovatkou  

ulic Moskevská – Karvinská a silnice III/4746 - ul. Dělnická, do majetku 

Moravskoslezského kraje, IČO: 708 90 692, zastoupeného Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 

702 23 Ostrava, středisko Karviná, se sídlem Bohumínská 1877/4,  

733 01 Karviná, IČO: 000 95 711  

      

 
3482/74RM/2021 - Darování vodovodních přípojek k nemovitostem na ul. Výletní__________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování vodovodních přípojek 

vybudovaných spolu s vodovodním řadem v rámci stavby č. 18053 

„Rekonstrukce MK Výletní včetně chodníku“ vlastníkům připojených rodinných 

domů na pozemcích v k. ú. Šumbark:   

1. na parc. č. 2233, ve vlastnictví Bc. Z. P.,  

……………………………….. 

hodnota přípojky: 68.786,57 Kč 

2. na parc. č. 2244, ve spoluvlastnictví Z. P., J. P.,  

MUDr. M. P. a J. S.,  

všichni bytem …………………..  

hodnota přípojky: 73.060,59 Kč 

3. na parc. č. 2229, ve společném jmění  

manželů M. F. a M. F.,      

………………………………… 

hodnota přípojky: 69.500,26 Kč 

4. na parc. č. 2218/2, ve vlastnictví K. L.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 72.380,23 Kč 

5. na parc. č. 2219, ve vlastnictví I. L.,  

……………………………….. 

hodnota přípojky: 82.257,07 Kč 

6. na parc. č. 2116/3, ve vlastnictví Ing. J. S.,  

……………………………….. 

hodnota přípojky: 77.705,71 Kč 

7. na parc. č. 2216/5, ve společném jmění manželů  

Ing. J. B., MBA a J. B. ,  

………………………………..,  

hodnota přípojky: 78.502,86 Kč 
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8. na parc. č. 2213/4, ve vlastnictví K. Ch.,  

……………………………….. 

hodnota přípojky: 77.998,45 Kč 

9. na parc. č.2213/1, ve vlastnictví Mgr. P. K.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 71.557,85 Kč 

10. na parc. č. 2215/3, ve vlastnictví M. K.,  

………………………………… 

       hodnota přípojky: 71.206,57 Kč 

11. na parc. č. 2207, ve spoluvlastnictví  

M. W. a S. W.,  

………………………………..,  

spoluvlastníci trvale bytem:  

………………………………… 

hodnota přípojky: 46.499,87 Kč 

12. na parc. č. 2209/6, ve společném jmění manželů  

Ing. B. M. a Z. M.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 74.304,48 Kč 

 

 
3483/74RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark________________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku k. ú. Šumbark, 

parc. č. 1494/14 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 61 m2, do společného jmění 

manželů H. E. a L. E., oba …………………………………………………….., 

za účelem scelení s navazujícím pozemkem v jejich vlastnictví           

 

 
3484/74RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2782/2, k. ú. Bludovice________________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku k. ú. Bludovice, 

parc. č. 2782/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 369 m2,  

do vlastnictví paní L. K., bytem ……………………………………..,  

pro účely vybudování příjezdové komunikace k nemovitosti parc. č. 2741  

k. ú. Bludovice          
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3485/74RM/2021 - Směna a prodej části pozemku parc. č. 427, k. ú. Bludovice______________             

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

1. směnu části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha jiná plocha  

o výměře 237 m2 v majetku statutárního města Havířova, za část pozemku  

k. ú. Bludovice zastavěnou chodníkem v majetku města, parc. č. 433/1 ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 237 m2 ve vlastnictví pana P. S., bytem ………, 

…………………., přičemž hodnota každého směňovaného pozemku činí 

442,00 Kč/m2, tj. při výměře 237 m2 celkem 104.754,00 Kč      

2. prodej části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha, jiná plocha  

o výměře cca 140 m2, v majetku statutárního města Havířova, pro účely 

rozšíření předzahrádky u restaurace V Zátiší, kupujícímu panu P. S., bytem …. 

…………………… s tím, že prodej se uskuteční za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 442,00 Kč/m2, tj. při 

výměře cca 140 m2 celkem cca 61.880,00 Kč, přičemž ke kupní ceně budou 

připočteny náklady na geometrické zaměření       

 

 
3486/74RM/2021 - Smluvní vztahy k pozemku parc. č. 1814/1 k.ú. Bludovice, v majetku  
                                MS kraje________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části pozemku v k.ú. Bludovice, parc. č. 1814/1 o výměře cca 120 m2, 

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČO: 708 90 692, zastoupeného Správou 

silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 

795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, se sídlem Bohumínská 1877/4,  

733 01 Karviná, IČO: 000 95 711, pro účely realizace opravy zpevněné plochy 

umístěné podél silnice II/474 ul. Padlých Hrdinů, na dobu od zahájení stavebních 

prací, do doby vypořádání vypůjčené části pozemku   

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy       

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: dle realizace 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru části pozemku k. ú. Budovice, 

parc. č. 1814/1, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČO: 708 90 692, 
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zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, se sídlem 

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711, zastavěného zpevněnou 

plochou umístěnou v rozsahu dle geometrického zaměření podél silnice II/474 

ul. Padlých Hrdinů   

 

  
3487/74RM/2021 - Vynětí majetku z hospodaření, předání majetku k hospodaření a darování  

majetku příspěvkovým organizacím_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

1. vzít na vědomí 

1.1 rozdělení pozemku parc. č. 1315/5, k. ú. Prostřední Suchá, ostatní  

plocha - zeleň o výměře 8.214 m2 v účetní ceně 4.005.790,00 Kč, který byl 

předán k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola Kapitána 

Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,  

IČO: 61988600, a to na pozemek parc. č. 1315/5, k. ú. Prostřední Suchá, 

ostatní plocha – zeleň nově o výměře 5.031 m2 v účetní ceně  

2.453.509,00 Kč, který zůstává v hospodaření příspěvkové organizace, 

pozemek parc. č. 1315/11, k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – zeleň  

o výměře 1.323 m2  v účetní ceně 645.199,00 Kč, pozemek parc. č. 1315/12, 

k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 

193 m2  v účetní ceně 94.122,00 Kč, který pod novým označením zůstává 

v hospodaření příspěvkové organizace, pozemek parc. č. 1315/13,  

k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – zeleň o výměře 1.632 m2  v účetní 

ceně 795.891,00 Kč a pozemek parc. č. 1315/14, k. ú. Prostřední Suchá, 

ostatní plocha – zeleň o výměře 35 m2  v účetní ceně 17.069,00 Kč, 

z důvodu nápravy využití pozemků dle skutečného stavu a změny správce 

pozemků 

1.2 rozdělení pozemku parc. č. 3950/1, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 17.298 m2 v účetní ceně 

49.389,00 Kč, který byl předán k hospodaření příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754,  

a to na pozemek parc. č. 3950/1, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – sportoviště a rekreační plocha nově o výměře 14.159 m2 v účetní 

ceně 40.427,00 Kč, který zůstává v hospodaření příspěvkové organizace,  

a pozemek parc. č. 3950/3, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 3.139 m2 v účetní ceně 

8.962,00 Kč, který pod novým označením zůstává v hospodaření 

příspěvkové organizace, z důvodu nově vybudovaného beach 

volejbalového hřiště v areálu koupaliště Jindřich, dle přílohy č. 2 

1.3 rozdělení pozemku parc. č. 3947/1, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – jiná plocha o výměře 9.467 m2 v účetní ceně 70.922,00 Kč 

v majetku města, a to na pozemek parc. č. 3947/1, k. ú. Havířov-město, 

ostatní plocha – jiná plocha o výměře 6.419 m2 v účetní ceně 48.088,00 Kč 

a pozemek parc. č. 3947/3, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – jiná 

plocha o výměře 3.048 m2 v účetní ceně 22.834,00 Kč, z důvodu předání 
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části pozemku příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov  

1.4 rozdělení pozemku parc. č. 4037/1, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – zeleň o výměře 18.361 m2 v účetní ceně 47.982,00 Kč v majetku 

města, a to na pozemek parc. č. 4037/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha 

– zeleň o výměře 18.280 m2 v účetní ceně 47.770,00 Kč a pozemek parc.  

č. 4037/5, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – manipulační plocha 

o výměře 81 m2 v účetní ceně 212,00 Kč, z důvodu předání části pozemku 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

2. schválit 

2.1 vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola  

Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná,  IČO: 61988600, dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a to částí pozemku parc. č. 1315/5, k. ú. Prostřední 

Suchá, nově označených dle bodu 1.1. tohoto usnesení jako pozemek parc. 

č. 1315/11, k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – zeleň o výměře  

1.323 m2  v účetní ceně 645.199,00 Kč,  pozemek parc. č. 1315/13,  

k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – zeleň o výměře 1.632 m2  v účetní 

ceně 795.891,00 Kč a pozemek parc. č. 1315/14, k. ú. Prostřední Suchá, 

ostatní plocha – zeleň o výměře 35 m2  v účetní ceně 17.069,00 Kč a vrácení 

zpět do správy zřizovateli, a Přílohu č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové 

organizace ZŠ Kapitána Jasioka Havířov dle přílohy č. 1 

2.2 předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, 

IČO: 00306754, dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to: 

a) pozemku parc. č. 3931/2, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní 

komunikace o výměře 91 m2 v účetní ceně 273,00 Kč, dle přílohy č. 2 

b) pozemku parc. č. 3947/3, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – jiná 

plocha o výměře 3.048 m2 v účetní ceně 22.834,00 Kč, dle přílohy č. 2 

c) pozemku parc. č. 4037/5, k, ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – manipulační plocha o výměře 81 m2 v účetní ceně 212,00 Kč, 

dle přílohy č. 2 

2.3 darování movité věci příspěvkové organizaci Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, a to podvodního vysavače 

Dolphin D3002 Pro X2 WB, inv. číslo 000000082248, v účetní  

ceně 82.280,00 Kč  

 

 
3488/74RM/2021 - Vítězné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vítězné projekty v rámci 

Participativního rozpočtu pro rok 2021, dle důvodové zprávy a příloh 
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3489/74RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 91. - 125.__  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozpočtová opatření č. 124., 125., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  

rozpočtová opatření č. 124., 125., dle Přílohy č. 1 

rozpis rozpočtových úprav IV. na rok 2021, dle Přílohy č. 1 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 91. – 123., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 89. – 125. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2021: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 571 230,92 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 070 411,15 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 58 760,36 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 7 595,21 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 434 464,20 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 017 039,94 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 522 200,43 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 886,74 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 722,10 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 643 016,32 tis. Kč 

 odbor organizační  320 552,81 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 370,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 346 914,91 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 104 072,72 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 062 063,54 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 601,27 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 494 839,51 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 150,67 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 81,91 tis. Kč 

 MŠ ČSA 909,62 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 64,36 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 271,60 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 230,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 119,74 tis. Kč 

 MŠ Lípová 2 142,87 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 67,96 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 227,70 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,65 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 937,80 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 70,25 tis. Kč 
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 MŠ Okružní 986,88 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,92 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 918,34 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 92,27 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 585,67 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 156,95 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,11 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 030,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 87,28 tis. Kč 

 MŠ Sukova 926,50 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 930,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 105,33 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 931,07 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 152,63 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 233,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,66 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 780,73 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,73 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 240,88 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 559,25 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 918,58 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 501,29 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 615,45 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 4 129,67 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 275,16 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 313,04 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 47,34 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 692,69 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,52 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 520,82 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,40 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 291,56 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 84,95 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 968,63 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 8 015,45 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 62,43 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 523,72 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 880,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 553,74 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 553,80 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 813,68 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 76,59 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 813,01 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 73,97 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 162,63 tis. Kč 
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 ZŠ Žákovská 5 069,65 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 183,23 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 061,82 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 88 205,50 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 636,15 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 023,11 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb Havířov 30 104,05 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 88,02 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 67 902,23 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 132,73 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 66 452,83 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 9 978,26 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 032,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +445 809,02 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +390 109,02 tis. Kč 

 

 
3490/74RM/2021 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty  

města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za období leden – červen 2021_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova 

a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených 

příspěvkových organizací za období leden – červen 2021, dle důvodové zprávy 

a příloh 

 

 
3491/74RM/2021 - Třetí úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

3. úpravu odpisových plánů na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 

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

činí 48 969 891,00 Kč. 
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3492/74RM/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. 3, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 1029/67, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. J. E. K.,  

2. J. M. 

 

b) Byt č. 31, vel. 1+kk v ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. J. S.,  

2. P. D.,  

3. M. C. 

 

c) Byt č. 8, vel. 1+1 v ulici Dlouhá třída 1044/61, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. L. E. 

 

d) Byt č. 13, vel. 0+2 v ulici 17. listopadu 1105/24, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. T. M.,  

2. P. Š.,  

3. B. M. 

 

e) Byt č. 3, vel. 1+2 II. Ktg. v ulici Hornická 677/59,  

    Havířov - Prostřední Suchá,  

pořadí žadatelů:  1. H. F.,  

2. J. D. 

 

f) Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Makarenkova 518/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. S. Ř.,   

2. D. S.,  

3. O. Č. – L. H. 

 

g) Byt č. 39, vel. 1+2 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. M. K.,  

2. D. R.,  

3. P. P. 

 

h) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Moskevská 1075/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. T. B. 

 

i) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Stavbařská 279/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. J. Ř.,  

2. M. Č.,  

3. D. Š. 
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j) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici U Lesa 281/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. F. Z.,  

2. B. A. V. 

 

k) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Zednická 314/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. E. B.,  

2. M. S.,  

3. N. K. 

 

l) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. V. V. 

 

m) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Jožky Jabůrkové 977/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Lukáš Breuer 

 

n) Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1089/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. M. Š. 

2. V. D.,  

3. L. M. 

 

o) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Kapitána Nálepky 743/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Ing. J. K. 

 

p) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Lidická 1177/52b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. K. Č. 

 

q) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Hakenova 727/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Ing. arch. M. O.  

    - Ing. arch. L. Ch. O. M.,  

2. M. V. – Z. P.,  

3. V. B. 

 

r) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Česká 1204/11, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. A. H.,   

2. V. B. – R. B.,  

3. O. P. – K. P. 

 

s) Byt č. 15, vel. 1+3 v ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. L. F. B.,  

2. E. Š.,  

3. Ž. O. 

 

r) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1204/42, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. M. M.,  

2. K. T.,  

3. Ing. J. B. – B. B. 

 

u) Byt č. 14 vel. 1+3 v ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. L. H. 
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v) Byt č. 15 vel. 1+3 v ulici V. K. Klicpery 286/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. Ing. N. M. 

 

w) Byt č. 12 vel. 1+3 v ulici Školní 271/32, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. M. H. 

 

x) Byt č. 23, vel. 1+3 v ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. H. V. – M. V. 

 

y) Byt č. 3, vel. 1+4 v ulici Eduarda Urxe 284/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Ing. R. O. – D. O.,  

2. Bc. K. K. 

 

z) Byt č. 22 vel. 1+4 v ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. M. F. 

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 

 

 
3493/74RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 9. 2021 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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3494/74RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
                                Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 30. 9. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
3495/74RM/2021 - Schválení soudního smíru__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření soudního smíru dle přílohy č. 1 v řízení vedeném u Okresního 

soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 C 93/2019 ve věci žalobce statutárního města 

Havířova proti žalované JUDr. M. B., IČO: 66251737, se sídlem Jurečkova 

1860/4, 702 00 Ostrava, jako insolvenční správkyni dlužníka Střední odborné 

učiliště "BARON SCHOOL" spol. s r.o., IČO: 47154136, se sídlem Mánesova 

1102/1, Město, 736 01 Havířov, o zaplacení nedoplatku z vyúčtování služeb ve 

výši 209.938,- Kč, které byly dodávány do budovy č. p. 1102 na adrese 

Mánesova 1102/1, Město, 736 01 Havířov, v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016, 

a to za následujících podmínek: 

1) žalovaná se na základě uzavřeného soudního smíru zaváže zaplatit  

statutárnímu městu Havířov nedoplatek z vyúčtování služeb v rozsahu ½ 

částky uplatněné žalobou, tj. částku 104.969,- Kč, 

2) žádná ze stran soudního sporu nebude mít právo na náhradu nákladů řízení.  

pověřit Mgr. P. K., advokátku, uzavřením smíru jménem statutárního města 

Havířov ve výše uvedeném soudním řízení 

 

 
3496/74RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému  
                                Odpadového hospodářství_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství, dle přílohy 
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3497/74RM/2021 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023 – doplnění  

podmínek zadávacího řízení________________________________________  

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

podání nových přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie a zemního 

plynu (NN a VN u elektrické energie a maloodběru u zemního plynu),  

ve kterých bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí:   

 

elektrická energie nízké napětí:  1 900,- až 2 500,- Kč/MWh 

elektrická energie vysoké napětí: 1 900,- až 2 550,- Kč/MWh, 

zemní plyn – maloodběr                       700,- až 1 000,- Kč/MWh 

 
p o v ě ř u j e  

 
vedoucí odboru komunálních služeb podpisem Přihlášek aukcí k obchodování 

elektrické energie a zemního plynu (NN a VN u elektrické energie a maloodběru 

u zemního plynu), ve kterých bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí: 

 

elektrická energie nízké napětí:  1 900,- až 2 500,- Kč/MWh 

elektrická energie vysoké napětí: 1 900,- až 2 550,- Kč/MWh, 

zemní plyn – maloodběr                       700,- až 1 000,- Kč/MWh 

          

Z: vedoucí OKS 

T: 09/2021 

 

 
3498/74RM/2021 - Projekt CLAIRO - Smlouva o výpůjčce______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o výpůjčce s Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou Ostrava, IČ 61989100 ve znění přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e      

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem smlouvy  
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3499/74RM/2021 - Časový plán města Havířova pro provádění opatření pro zlepšení  

kvality ovzduší___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

„Časový plán města Havířova pro provádění opatření uvedených  

v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace  

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020“ uvedený  

v příloze č. 1 

 

p o v ě ř u j e      

 

vedoucí odboru životního prostředí zveřejněním časového plánu  

na internetových stránkách města Havířova 

 

        
3500/74RM/2021 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní  

práce pro rok 2022___________________________________________           

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Úřadu vlády Podpora 

terénní práce pro rok 2022 

 

p o v ě ř u j e   

 

primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á   

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu s výzvou  

pro předkládání žádostí 

          Z: vedoucí ORG 

T: 30.09.2021 

 

 
3501/74RM/2021 - Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji - 3. výzva“____________________________________________             

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  
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Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČO 70890692, dle přílohy č. 1, a to: 

a) ve výši 135.000 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci 

adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019, 

b) ve výši 52.497 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

2. uzavření Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

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

IČO 70890692, v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení 

pověřit primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

uložit předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu 

       

   Z: vedoucí ORG 

   T: 31.12.2021 

 

 
3502/74RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky 

„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - II.“  

dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019 a dle usnesení ZMH  

č. 699/20ZM/2021 ze dne 21.06.2021 bod 2.: 

M. K., …………………………………………………….. 

Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

D. K., ……………………………………………………… 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

R. S., ………………………………………………………. 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

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

majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 03/2022 
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3503/74RM/2021 - Hybridní pošta pro správní řízení___________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu s ust. § 29 písm. q) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 19 odst. 3 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zadání nadlimitní 

veřejné zakázky na službu „Hybridní pošta pro správní řízení“ a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy na tuto veřejnou zakázku s dodavatelem Česká pošta,  

s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha1, IČO: 47114983, ve znění 

přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu 

 

   Z: vedoucí ORG 

   T: 30.11.2021 

 

 
3504/74RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu 

Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 1654/48, 

1654/49 a části pozemku parc.č. 1654/50 k.ú. Šumbark, 

v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 2238/1 k.ú. Bludovice,  

v lokalitě č. 3 - na pozemku parc.č. 1419/28 v k.ú. Bludovice,  

v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 1419/23 v k.ú. Bludovice, 

v lokalitě č. 5 - na pozemku parc.č. 1419/1 v k.ú. Bludovice, 

v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 1707/1 v k. ú. Šumbark 

v rozsahu přílohy  

vzít na vědomí informaci o odmítnutí návrhu na pořízení změny Územního plánu 

Havířov společnosti Traxial - RP Šenov s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, 

ze dne 8.6.2021 ve věci změny textové části u plochy veřejných prostranství - 

zeleně veřejné (ZV)   
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3505/74RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny č. 5 Územního plánu Havířov_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout za použití ustanovení § 6 odst. 5 

písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  

o pořízení změny č. 5 Územního plánu Havířov zkráceným postupem ve smyslu 

ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona a o obsahu změny č. 5 Územního 

plánu v rozsahu přílohy    

 

 
3506/74RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 5 ÚP Těrlicko   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 5 Územního plánu 

Těrlicko 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 Změny č. 5 Územního plánu 

Těrlicko  

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 

statutárního města Havířova pořizovateli, tj. Obecnímu úřadu Těrlicko,  

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko    

Z: vedoucí OÚR 

T: 29.09.2021 

 

 
3507/74RM/2021 - VZ/193/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – nové vyhlášení“ 

– o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení________ 

 
Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/193/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – nové 

vyhlášení“, 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 – 3. vyhlášení“ (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:   říjen 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  
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v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího  

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 – nové vyhlášení“ 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Adventure golf, ul. Lázeňská – 3.vyhlášení“ 

 
u k l á d á  

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

zakázky malého rozsahu VZ/193/OÚR/21 „Adventure golf, ul. Lázeňská – 

nové vyhlášení“ 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 10/2021 

 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu „Adventure golf, ul. Lázeňská – 

3.vyhlášení“ 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 10/2021 
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3508/74RM/2021 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  
                                č. 316/OÚR/21___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 316/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1 za cenu 

11.700,00 Kč bez DPH (14.157,00 Kč včetně DPH) 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 316/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1 za cenu -188.686,17 Kč 

bez DPH (-228.310,27 Kč včetně DPH) 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 316/OÚR/21 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 

 

4.  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo zn. 316/OÚR/21 na provedení stavby  

č. 19003 „Chodník na ulici Šumbarská“ v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto 

usnesení se společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 

10 Strašnice, IČO: 43005560 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 316/OÚR/21 ze dne 29.04.2021 

 

u k l á d á 

 

 předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 316/OÚR/21  

ze dne 29.04.2021 

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 

                                                                                                             T: 09/2021 

 

 
3509/74RM/2021 - Předložení žádostí o podporu v rámci programu revitalizace  

Moravskoslezského kraje__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit investiční záměr projektu „Park za KD 

Radost“ k realizaci v rozsahu přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádostí o podporu v rámci programu revitalizace Moravskoslezského 

kraje na projekt „Park za KD Radost“  
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p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem dokumentace žádosti o poskytnutí podpory a ostatních 

nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty programu revitalizace Moravskoslezského kraje 

 

Z: vedoucí OÚR  

T: 22.09.2021 

 

 
3510/74RM/2021 - Udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o dotaci - Městská  

knihovna Havířov________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město  

Poskytovatel dotace:  Nadace Landek Ostrava  

Název dotačního programu: Nadační program 2022         

Název projektu:   Důl Dukla v proměnách času: léta sedmdesátá  

    a osmdesátá    

Celkové náklady na projekt: 22 000,00 Kč 

Požadovaná výše dotace: 10 000,00 Kč    

Spolufinancování:  12 000,00 Kč    z finančních prostředků Městské  

    knihovny Havířov 

 

 
3511/74RM/2021 - Udělení souhlasu zřizovatele s vyřazením vlastního investičního  

majetku - Městská knihovna Havířov________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

  

příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem 

Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město, vyřazení vlastního 

neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a provedení jeho 

ekologické likvidace, a to: 

1 ks pult recepce 

Inventární číslo:   81 

datum pořízení:    2003 

pořizovací cena:   66 341,10 Kč  

zůstatková cena:   0,00 Kč 
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3512/74RM/2021 - Žádost o souhlas k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku___________ 

 

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, vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – 2 ks sušáku na prádlo 

v celkové zůstatkové ceně 544,- Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: září 2021 

 

 
3513/74RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního  

fondu VÍTKOVICE STEEL________________________________________ 

 

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 Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, 

se sídlem: Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, IČ: 27801454  

ve výši 30.000,-Kč.  

Z: ředitelka SANTÉ 

T: zaří 2021 

 

 
3514/74RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru__________________________  

 

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, přijetí účelového finančního daru od KOVONA SYSTEM, a.s., 

se sídlem Průmyslová 2007, 737 01 Český Těšín, IČ: 25855646  

ve výši 5.000,-Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: září 2021 
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3515/74RM/2021 - Souhlas s přijetím státní dotace z MPSV_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí dotace ve výši 374 729,00 Kč na financování zvýšených provozních 

výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie 

COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E) pro příspěvkovou 

organizací Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  

Havířov – Podlesí, IČ: 60337583 

Z: ředitel SSmH 

T: září 2021 

 

 
3516/74RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov - schválení technického zhodnocení  

stavby Víceúčelové haly, schválení nájmu LED obrazovky_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754: 

 

1. provedení technického zhodnocení svěřeného majetku - stavby Víceúčelové  

haly v Havířově, a to zabudováním nosné ocelové konstrukce včetně 

elektroinstalace, která bude sloužit k upevnění světelné informační 

tabule,  v hodnotě 141 000,00 Kč bez DPH (170 610,00 Kč s DPH) 

2. nájem movité věci od pronajímatele PLEXI KLÁŠAI s. r. o., Kaprova 42/14,  

Praha 1, IČO: 05930642, dle nabídky obsažené v příloze č. 1, za těchto 

podmínek: 

předmět nájmu:   světelná informační tabule - LED obrazovka  

o rozměru 5 m x 3 m 

doba nájmu:   max. 96 měsíců 

cena nájmu:   4 000,00 Kč bez DPH  

(4 840,00 Kč s DPH)/měsíc 

 

 
3517/74RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í   

 

s přijetím účelového finančního daru příspěvkovou organizací Městské kulturní 

středisko Havířov, IČO: 00317985: 

druh a hodnota daru:   finanční dar ve výši 150 000,00 Kč 

poskytovatel daru:  Liberty Ostrava a.s., IČO 45193258,  

     se sídlem Vratimovská 689/117, 

                                   719 00 Ostrava - Kunčice 
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specifikace daru:  finanční dar na inovaci interiéru  

     Společenského domu Havířov    

                                 

 
3518/74RM/2021 - ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu mimořádné valné hromady konané  

dne 27.8.2021____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 

1. pozvánku a termín konání mimořádné valné hromady společnosti 

ENVEZ, a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město,736 01 Havířov,  

IČO: 07334214 (dále „Společnost“) dne 27.8.2021 v 11 hodin na adrese 

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov dle Přílohy č. 1 

2. program jednání mimořádné valné hromady Společnosti dle Přílohy č. 1  

3. zápis z jednání mimořádné valné hromady Společnosti dle Přílohy č. 2 

4. hlasování zástupce města na jednání mimořádné valné hromady Společnosti: 

    bod 1. programu:  Volba orgánů valné hromady – bylo hlasováno  

pro osoby navržené za předsedu, zapisovatele,  

ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů     

    bod 2. programu:  Odvolání pana Daniela Maška z funkce člena dozorčí  

rady - bylo hlasováno pro odvolání  

    bod 3. programu:  Volba pana Leoše Lukaštíka do funkce člena dozorčí  

rady - bylo hlasováno pro zvolení 

    bod 4. programu:  Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí  

rady - bylo hlasováno pro schválení  
 

 
3519/74RM/2021 - Statut sociálního fondu____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Statut Sociálního fondu dle Přílohy č. 1  

 

 
3520/74RM/2021 - Nastoupení náhradníka____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zánik mandátu člena Zastupitelstva města Havířova pana J. N. z volební strany 

Česká pirátská strana ke dni 31.8.2021 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 74. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.09.2021 

48 

o s v ě d č u j e 

 

že dnem 1.9.2021 se stala členkou Zastupitelstva města Havířova paní  

Mgr. Bc. K. G. N. z volební strany Česká pirátská strana 

 

u k l á d á 

 

předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova paní 

Mgr. Bc. K. G. N.  

          Z: vedoucí KP 

          T: 15.9.2021 

 

 
3521/74RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – informace o projednání  

a odložení trestní věci______________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

   

informaci jednatele společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem 

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25385534 o provedeném trestním 

řízení pro podezření ze spáchání přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření 

a jmění a o odložení této trestní věci dle přílohy  

 

 
3522/74RM/2021 - Schválení pracovní cesty na 25. setkání hornických měst a obcí ČR_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pracovní cestu do města Most na 25. setkání hornických měst a obcí ČR  

ve dnech 10. - 11. září 2021 pro Ing. J. S., člena ZMH 

 

 
3523/74RM/2021 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2021________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2021. 
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3524/74RM/2021 - UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města Havířov – 2. část“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

Rada města Havířova 

 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku VII. odst. 6 Smlouvy o dílo  

č. 848/MRA/20 ze dne 15.12.2020 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 2. část“, a s tím 

související snížení ceny díla o částku 160.107,88 Kč bez DPH, tj. z původní 

ceny díla podle závazného rozpočtu ve výši 17.309.627,00 Kč bez DPH  

na částku 17.149.519,12 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 848/MRA/20 ze dne 15.12.2020  

na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v bytových domech  

ve vlastnictví města Havířov – 2. část“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení  

se společností LIFT SERVIS WORK s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, Nové 

Město, 735 06 Karviná, IČO: 07588399 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 848/MRA/20 ze dne 15.12.2020 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 848/MRA/20 ze dne 

15.12.2020 

 

 
3525/74RM/2021 - UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města Havířov – 3. část“ - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku VII. odst. 6 Smlouvy o dílo  

č. 815/MRA/20 ze dne 07.12.2020 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 3. část“, a s tím 

související snížení ceny díla o částku 225.000,00 Kč bez DPH, tj. z původní 

ceny díla podle závazného rozpočtu ve výši 17.400.000,00 Kč bez DPH  

na částku 17.175.000,00 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 815/MRA/20 ze dne 07.12.2020  

na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v bytových domech  

ve vlastnictví města Havířov – 3. část““ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení  

se společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, 

IČO: 46342796 
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p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 815/MRA/20 ze dne 07.12.2020 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 815/MRA/20  

ze dne 07.12.2020 

 

 
3526/74RM/2021 - Havířov v pohybu 2020 - výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Havířov v pohybu 2020“ výjimku 

z článku II, odst. 9. a článku III, odst. 3. Zásad zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Havířov, zn. ZS/28/RMH/2016, na základě 

níž bude veřejná zakázka malého rozsahu, a to na organizační, technické, 

materiální a ostatní zajištění akce, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 tohoto 

materiálu, v celkové hodnotě 378 246,00 Kč, včetně DPH (312 600,00 Kč  

bez DPH), zadána přímo společnosti HEDURIO Services s.r.o., se sídlem 

Michálkovická 1859/226, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 07598017 

 

 
3527/74RM/2021 - Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež___________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit rozšíření stávající kapacity 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež provozovaného společností Armáda 

spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha-

Stodůlky, IČ: 40613411 od 01.01.2022 o 1,0 úvazku s finanční spoluúčastí 

města minimálně ve výši 25 % oprávněné provozní ztráty ročně  

 

 
3528/74RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony  

2021 - Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024___________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

1. předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony 2021  

z dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní 

infrastruktura 2020-2024 na projekt „Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 



 
 

USNESENÍ 

ze 74. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.09.2021 

51 

2. spolufinancování projektu „Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ z rozpočtu  

statutárního města Havířova v minimální výši 30% uznatelných nákladů 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 

dokumentů v rámci realizace projektu 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 30.09.2021 

 

 
3529/74RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony  

2021 - Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024___________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

1. předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony 2021  

z dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní 

infrastruktura 2020-2024 na projekt „Využití výpravní haly žst. Havířov“ 

2. spolufinancování projektu „Využití výpravní haly žst. Havířov“ z rozpočtu  

statutárního města Havířova v minimální výši 30% uznatelných nákladů 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 

dokumentů v rámci realizace projektu 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 30.09.2021 
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3530/74RM/2021 - DENIZLI s.r.o. - žaloba o bezdůvodné obohacení, návrh smíru__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. úhradu za bezdůvodné obohacení užívání částí pozemku parc. č. 479,  

k. ú. Havířov-město, jako veřejného prostranství, společnosti DENIZLI s.r.o., 

se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava,  IČO: 28563158 

jako žalobkyni v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Karviné – 

pobočka v Havířově pod sp. zn. 109 C 400/2019,  za období dle žalobního 

návrhu, tj. od 25.10.2016 do 25.10.2019, ve výši 39 130 Kč dle Přílohy č. 3  

se zákonným úrokem z prodlení od 15.4.2019 do zaplacení s tím, že úhrada  

za bezdůvodné obohacení bude sjednána v rámci soudního smíru 

  

2. úhradu za bezdůvodné obohacení užívání částí pozemku parc. č. 479,  

k. ú. Havířov-město, jako veřejného prostranství, společnosti DENIZLI s.r.o., 

se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava,  IČO: 28563158  

za období od 26.10.2019 do doby uzavření nájemní smlouvy, o výměře  

dle Polohopisného zaměření vyhotoveným Ing. J. N. dne 17.8.2021 dle 

Přílohy č. 1 a ve výši stanovené Znaleckým posudkem č. 3500_061_21 

vyhotoveným Ing. P. P. dne 27.8.2021 dle Přílohy č. 2 s tím, že úhrada za 

bezdůvodné obohacení bude vypočtena podle skutečného užívání 

jednotlivých  částí pozemku parc. č. 479,  

k. ú. Havířov-město jako veřejného prostranství 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zaplatit úhradu za bezdůvodné obohacení společnosti 

DENIZLI s.r.o. v souladu s tímto usnesením             

 

 
3531/74RM/2021 - Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 20.09.2021___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 

bude konat dne 20.09.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  

dle upravené přílohy.  

 

 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA, v.r.    Mgr. Stanislava GORECKÁ, v.r. 

primátor města      náměstkyně primátora 

        pro sociální oblast   

     


