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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.02.2023  

 
325/7RM/2023 - Zvolení ověřovatele 7. schůze RMH, konané dne 13.02.2023 
  
326/7RM/2023 - Zprávy o ověření zápisů ze 4. RMH, konané dne 12.12.2022, 5. RMH,  

konané 16.01.2023 a z 6. RMH, konané 27.01.2023 
  

327/7RM/2023 - Schválení pořadu 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.02.2023 
  
328/7RM/2023 - Kontrola plnění usnesení pro 7. RMH 
 
329/7RM/2023 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území  

města Havířova za rok 2022 
 

330/7RM/2023 - Změna Organizačního řádu Městské policie Havířov od 14.2.2023 
 
331/7RM/2023 - Souhlas s pořízením služebního osobního vozidla a finančního zajištění  

veřejné zakázky  
 

332/7RM/2023 - Udělení výjimky ze Zásad 
 
333/7RM/2023 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
334/7RM/2023 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jana Žižky 805/3 
 
335/7RM/2023 - Nájem částí nemovité věci – ul. Palackého 689/2 
 
336/7RM/2023 - Nájem části nemovité věci - ul. Lašská 1145/3 
 
337/7RM/2023 - Uplatnění inflace u nájemného za prostory sloužící podnikání 
 
338/7RM/2023 - Nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty   
 
339/7RM/2023 - Předání majetku k hospodaření a darování movitých věcí příspěvkové  

organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
 

340/7RM/2023 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov 
 
341/7RM/2023 - Ukončení nájmů pozemků pod prodejními stánky 
 
342/7RM/2023 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark - autocvičiště   

 
343/7RM/2023 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov-město 
 
344/7RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností  
 
345/7RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 

346/7RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s. 
 

347/7RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
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348/7RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti PODA a.s. 
 
349/7RM/2023 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s. 
 
350/7RM/2023 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1714/80, k. ú. Prostřední Suchá 
 
351/7RM/2023 - Výpůjčka pozemku parc. č. 4041 a části pozemku parc. č. 4037/2,  

k. ú. Havířov-město 
 

352/7RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností ke kanalizaci v k.ú. Havířov-město,  
lokalita Důlňák 
 

353/7RM/2023 - Zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích k. ú. Bludovice,  
k přeložce komunikační sítě CETIN a.s. 
 

354/7RM/2023 - Převod splaškové kanalizace v k. ú. Bludovice, ul. Frýdecká,  
do majetku města        
 

355/7RM/2023 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1814/40, k. ú. Bludovice,  
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje 
 

356/7RM/2023 - Směna části pozemku města, parc. č. 113/2 v k. ú. Bludovice                            
 
357/7RM/2023 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2023 – rozpočtová opatření č. 1. – 25.  
 
358/7RM/2023 - Pátá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022 
 
359/7RM/2023 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2023 
 
360/7RM/2023 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
361/7RM/2023 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání  

dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, podání výpovědí z nájmu bytů   
 

362/7RM/2023 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  
 
363/7RM/2023 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2023 
 
364/7RM/2023 - Oprava ploché střechy MŠ Švabinského Havířov – zahájení  

zadávacího řízení  
 

365/7RM/2023 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení-výmaz MŠ Okružní Havířov,  
zápis změny ZŠ Školní Havířov 
 

366/7RM/2023 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  
je statutární město Havířov 
 

367/7RM/2023 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  
a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2023  
  

368/7RM/2023 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové Havířov na rok 2023  
 
369/7RM/2023 - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu  

PO na období let 2024 a 2025 - aktualizace 
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370/7RM/2023 - Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových  
základních škol v Havířově 
 

371/7RM/2023 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských  
škol zřízených statutárním městem Havířov 
 

372/7RM/2023 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  
MŠ Sukova Havířov  
 

373/7RM/2023 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu 
 
374/7RM/2023 - Souhlas s přijetím daru PO 
 
375/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ Gen. Svobody Havířov 
 
376/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 
 
377/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO - ZŠ Mládežnická Havířov 
 
378/7RM/2023 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ 1. máje Havířov 
 
379/7RM/2023 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 
 
380/7RM/2023 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2022 
 
381/7RM/2023 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov na spolufinancování  

výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením  
 

382/7RM/2023 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  
na rok 2023 
 

383/7RM/2023 - Koncepce kultury města Havířova 2022-2030 
 
384/7RM/2023 - Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provozování  

automobilu v rámci projektu Taxík Maxík 
 

385/7RM/2023 - Změna vedoucího pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb   
 
386/7RM/2023 - Smlouva o údržbě zeleně na okružní křižovatce ul. Těšínská 
 
387/7RM/2023 - Návrh na zrušení pracovní skupiny pro výběr dopravce MHD Havířov 
 
388/7RM/2023 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 3/2022: Ekomobilita 
 
389/7RM/2023 - Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové  

dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva          
 

390/7RM/2023 - Projektová dokumentace pro stavbu parkoviště na ul. E. Rošického  
a J. Žižky – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
 

391/7RM/2023 - Projektová dokumentace pro stavbu parkoviště Sukova – uzavření  
Dodatku č. 1 ke smlouvě 
 
 



 
 

USNESENÍ 

ze 7. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 13.02.2023 

5 

392/7RM/2023 - Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova – nové vyhlášení – zahájení  
zadávacího řízení 
 

393/7RM/2023 - Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon  
TDS – dodatek č. 2 příkazní smlouvy 
 

394/7RM/2023 - Rekonstrukce budovy na ul. U Jeslí na denní stacionář – zpevněné  
plochy – uzavření smlouvy se společností Technické služby Havířov a.s. 
 

395/7RM/2023 - Střechy budovy MMH – křídlo H - zahájení zadávacího řízení  
na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

396/7RM/2023 - Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně – zahájení zadávacího řízení 
 
397/7RM/2023 - Objekt DAKOL u ZŠ Moravská - výměna výplní otvorů - zahájení  

zadávacího řízení 
 

398/7RM/2023 - Schválení strategického dokumentu Plánu udržitelné městské mobility  
statutárního města Havířova - SUMP 
 

399/7RM/2023 - Předložení žádosti o podporu na projekt Parkoviště u nemocnice  
 
400/7RM/2023 - Předložení žádosti o podporu na projekt Parkoviště na ul. M. Kudeříkové  

a Lašská  
 

401/7RM/2023 - Uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených  
s realizací záměru ekologické revitalizace 
 

402/7RM/2023 - Grantové řízení Oranžové hřiště z Nadace ČEZ – předložení žádosti  
o nadační příspěvek 
 

403/7RM/2023 - Vyřazení svěřeného majetku – SSRZ Havířov 
 
404/7RM/2023 - Vyřazení svěřeného majetku – SSRZ Havířov 
 
405/7RM/2023 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního  

do fondu investic 
 

406/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského  
kraje – Pečovatelská služba 
 

407/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského  
kraje – Nízkoprahové denní centrum 
 

408/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského  
kraje – Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD 
 

409/7RM/2023 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu  
Teplo na dlani  
 

410/7RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti Nadace OKD 
 
411/7RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

města Orlová 
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412/7RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  
MOb MHaH 
 

413/7RM/2023 - Žádost o souhlas s čerpáním účelových fondů příspěvkové organizace 
 
414/7RM/2023 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce  

Horní Domaslavice 
 

415/7RM/2023 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2023 – projekty  
MKS Havířov 
 

416/7RM/2023 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov 
 
417/7RM/2023 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 
 
418/7RM/2023 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 
 
419/7RM/2023 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady  
 
420/7RM/2023 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady  
  
421/7RM/2023 - ČSAD Havířov a.s. – návrh na změnu zástupce města v dozorčí  

radě společnosti 
 

422/7RM/2023 - Zánik funkce přísedícího Okresního soudu v Karviné 
 
423/7RM/2023 - Sdělení – volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady společnosti  

Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. 
 

424/7RM/2023 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova 
 
425/7RM/2023 - Stížnosti – přehled za r. 2022 
 
426/7RM/2023 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem  

Havířov za rok 2022 
 

427/7RM/2023 - Vyvěšení tibetské vlajky 
 
428/7RM/2023 - Náhrada škody 
 
429/7RM/2023 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 4. čtvrtletí 2022 
 

430/7RM/2023 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
 
431/7RM/2023 - Cena primátora města do tomboly na reprezentační ples města  

Havířova – schválení pořízení věcného daru 
 
432/7RM/2023 - Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 27.02.2023 
 

433/7RM/2023 - Změny ve složení komisí  
 

434/7RM/2023 - Jmenování vedoucí odboru vnitra a živnostenský úřad MMH 
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U S N E S E N Í 
z 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.02.2023  

 

325/7RM/2023 - Zvolení ověřovatele 7. schůze RMH, konané dne 13.02.2023________________ 
  

 

Rada města Havířova 

  

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 7. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 13.02.2023      

     Leoše LUKAŠTÍKA 

 

 

326/7RM/2023 - Zprávy o ověření zápisů ze 4. RMH, konané dne 12.12.2022, 5. RMH,  

konané 16.01.2023 a z 6. RMH, konané 27.01.2023_______________________ 

  

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

zprávy ověřovatelů zápisů ze 4. schůze RMH, konané dne 12.12.2022, z 5. schůze 

RMH, konané dne 16.01.2023 a ze 6. schůze RMH, konané dne 27.01.2023.  

 

 

327/7RM/2023 - Schválení pořadu 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.02.2023___ 

  

Rada města Havířova 

  

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.02.2023  

dle přílohy upravené takto: 

doplnění pořadu o bod č.110 Jmenování vedoucího odboru vnitra a živnostenský 

úřad MMH  

 

 

328/7RM/2023 - Kontrola plnění usnesení pro 7. 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: 
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úkoly: krátkodobé 

 

4261/85RM/2022 Zřízení pozemkových služebností k doplněné kanalizační síti 

na území města Havířova   

319/5RM/2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě a provozování smutečních 

síní a ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

184/3RM/2022 Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení             

198/4RM/2022 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka – změna zakladatelské listiny společnosti 

200/4RM/2022 Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka – změna zakladatelské listiny společnosti 

213/4RM/2022 Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného 

akcionáře – schválení smluv o výkonu funkce 

231/4RM/2022 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková 

organizace  

269/5RM/2023 Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 

2023 a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

270/5RM/2023 Žádost o dodatečný souhlas s přijetím neúčelového finančního 

daru  

271/5RM/2023 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru 

272/5RM/2023 Souhlas s přijetím věcného daru – sedací souprava, 

konferenční stůl 

273/5RM/2023 Souhlas s přijetím věcného daru – knihovny 

284/5RM/2023 Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace 

285/5RM/2023 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 1. 

2023 

293/5RM/2023 Úklid budov – uzavření dodatků 

294/5RM/2023 Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa - zahájení 

zadávacího řízení 

299/5RM/2023 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 

Retail park Havířov Šumbark – Šenov 

300/5RM/2023 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 

Terénní úpravy v lokalitě Nový York 

301/5RM/2023 Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 

2023 

302/5RM/2023 Tarifní podmínky MHD Havířov od 01.03.2023 

305/5RM/2023 Splašková kanalizace v lokalitě Důlňák – Cena za převod 

odpadních vod pro rok 2023 

310/5RM/2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací 

smlouvě – elektrokola 

312/5RM/2023 Sazebník úhrad na rok 2023 

313/5RM/2023 Spolupráce města s TV POLAR 

314/5RM/2023 Rozšíření periodika Radniční Listy 
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318/5RM/2023 Městská realitní agentura s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady – schválení odměny 

jednatelů 

 

 

329/7RM/2023 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území  

města Havířova za rok 2022__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov 

na území města Havířova za rok 2022, Zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti  

a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2022, zprávy  

o činnosti jednotky Hasičského záchranného sboru MS kraje Hasičské stanice 

Havířov a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2022,  

dle příloh  

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí  

 

 

330/7RM/2023 - Změna Organizačního řádu Městské policie Havířov od 14.2.2023__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu Organizačního řádu Městské policie Havířov s účinností od 14.2.2023  

dle důvodové zprávy 

 

 

331/7RM/2023 - Souhlas s pořízením služebního osobního vozidla a finančního zajištění  

veřejné zakázky____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu s článkem IV odst. 1. bodem 1.3. Zásad hospodaření s majetkem města  

zn. ZS/7/ZMH/2014 vyřazení dlouhodobého majetku ve správě OJ 12 – Městská 

policie služební osobní automobil Škoda Octavia Sedan RZ 2TE1320,  

rok výroby 2017VIN TMBAM7NE0J0217037, najeto 200 000 km, pořizovací  

cena 365 116 Kč bez DPH, které bude v rámci veřejné zakázky odkoupeno 

dodavatelem 1 kusu nového osobního vozidla se započtením ceny 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  
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udělit v souladu s článkem III odst. 3. bodem 3.1. Zásad hospodaření s majetkem 

města zn. ZS/7/ZMH/2014 předchozí souhlas s nabytím do majetku města 

v souvislosti s pořízením1 ks služebního osobního vozidla pro Městskou policii 

Havířov s dodáním v roce 2024, které bude pořízeno na základě společné veřejné 

zakázky s organizačním odborem MMH vyhlášené v roce 2023 

schválit v souladu s článkem III odst. 3. bodem 3.4. Zásad budoucí zajištění 

finančních prostředků na dodávku nového osobního vozidla pro Městskou policii 

Havířov, které bude pořízeno na základě veřejné zakázky v roce 2023, ale doba 

plnění nastane až v následujícím rozpočtovém roce  

uložit zapracování do návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2024 do výdajové 

části rozpočtu městské policie (OJ 12) finanční prostředky ve výši 750 000,00 Kč 

na realizaci části veřejné zakázky na dodávku 1 ks služebního vozidla pro  

MP Havířov  

 

     

332/7RM/2023 - Udělení výjimky ze Zásad____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova, věta první: Žadatelem o byt musí být občan 

České republiky, který dovršil 18 let, pro pana A. Y., státního příslušníka Ukrajiny, 

bytem …………………………………….  

 

   

333/7RM/2023 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení paní K. K., trvale bytem ………………………………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 19, vel. 1+3 v domě  

na ul. ………………………………………………………, jehož nájemcem je 

pan L. P. 

 

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

přistoupení pana D. B., trvale bytem …………………………………,  

……………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+3 v domě na 

ul. ………………………………………………, jehož nájemcem je jeho otec  

pan R. B. 

 

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

přistoupení paní A. K., trvale bytem ……………………….., k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2 v domě na ul. …………………………, 

……………………., jehož nájemcem je její bratr A. K. 
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4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení paní Bc. T. S., trvale bytem …………………., ………………….. 

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

……………………………………………., jehož nájemkyní je její sestra J. K., 

DiS. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu 

bytu - přistoupení ke smlouvě paní Bc. Tereza Schneebergerová předloží 

doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

přistoupení paní N. T., trvale bytem ……………………………………, 

…………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 11, vel. 1+2 

v domě na ul. ……………………………………….., jehož nájemcem je pan  

D. O. 

 

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

přistoupení pana J. Ž., trvale ……………………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 25, vel. 1+1 v domě na ul. ……………………………-

……………………., jehož nájemkyní je jeho dcera paní L.J.  

 

 

334/7RM/2023 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jana Žižky 805/3_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 10 m2 v 1. podzemním 

podlaží budovy na ul. Jana Žižky 805/3 v Havířově-Městě, která je součástí 

pozemku parc. č. 722, k.ú. Havířov-město, paní L. H.,  

bytem ………………………………………………, za účelem využití jako sklad  

pro vlastní potřebu 

 

 

335/7RM/2023 - Nájem částí nemovité věci – ul. Palackého 689/2_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem částí nemovité věci – místnost č. 106 o výměře 40 m2 a podíl společných 

prostor o výměře 17 m2 v 1. nadzemním podlaží, místnost č. 205 o výměře  

58,80 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2 v 2. nadzemním podlaží,  

vše v budově podnikatelského centra na ul. Palackého 689/2, Havířov-Město,  

která je součástí pozemku parc. č. 620/1, k.ú. Havířov-město, za účelem využití 

jako sklad e-shopu a kancelář, za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné za podnikatelskou plochu 544,00 Kč/m2/rok  

a za podíl společných prostor 57,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 
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paní K. K., se sídlem Majakovského 880/14, Havířov-Město,  

IČ: 70230773 

 

 

336/7RM/2023 - Nájem části nemovité věci - ul. Lašská 1145/3___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost o výměře 12 m2 v 1. podzemním podlaží 

budovy na ul. Lašská 1145/3, Havířov-Město, která je součástí pozemku parc.  

č. 2146, k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako sklad pro vlastní potřebu,  

za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 

paní H. Č. , bytem ………………………………………. 

 

 

337/7RM/2023 - Uplatnění inflace u nájemného za prostory sloužící podnikání_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

průměrnou roční míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1 % zveřejněnou Českým 

statistickým úřadem v lednu roku 2023 

 

s c h v a l u j e 

 

uplatnění inflace v roce 2023 ve výši 10 % u nájemného za nájem prostor sloužících 

podnikání v budovách ve vlastnictví statutárního města Havířova a zvýšení 

nájemného o inflaci od 01.07.2023 

 

 

338/7RM/2023 - Nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

r u š í      

 

Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty ZS/4/RMH/2018, která nabyla 

účinnosti dne 24.05.2018 a která byla schválena Radou města Havířova  

dne 23.05.2018, usnesením č.  4534/87RM/2018 

 

s c h v a l u j e     

 

Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty ve znění přílohy č. 1, 

s účinnosti od 14.02.2023 
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s v ě ř u j e   

 

v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ekonomickému odboru MMH rozhodování o uschování nalezených věcí 

a o nakládání s nalezenými věcmi do doby nabytí vlastnictví k těmto věcem, včetně 

podepisování těchto rozhodnutí, s účinnosti od 14.02.2023 

 

 

339/7RM/2023 - Předání majetku k hospodaření a darování movitých věcí příspěvkové  

organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

a) spoluvlastnické podíly o velikosti 3/20 na pozemcích v k. ú. Šumbark,  

parc. č. 1213/18, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 889 m2 v účetní ceně 

55.902,07 Kč, parc. č. 1213/35, ostatní plocha – zeleň o výměře 461 m2 

v účetní ceně 29.771,05 Kč, parc. č. 1214/1, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 1.340 m2 v účetní ceně 206.648,00 Kč a spoluvlastnické podíly  

o velikosti 6/520 na pozemcích v k. ú.  Šumbark, parc. č. 1213/34, ostatní 

plocha – zeleň o výměře 78 m2 v účetní ceně 1.995,30 Kč a parc. č. 1214/4, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m2 v účetní ceně 3.147,23 Kč 

b) pozemky v k. ú. Bludovice parc. č. 2576/1, trvalý travní porost o výměře  

221 m2 v účetní ceně 10.575,60 Kč, parc. č. 2575/2, trvalý travní porost  

o výměře 1.291 m2 v účetní ceně 59.781,00 Kč a parc. č. 2575/15, trvalý travní 

porost o výměře 1.016 m2 v účetní ceně 46.736,00 Kč 

2. darování movitých věcí příspěvkové organizaci Správa sportovních  

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

IČO: 00306754, a to 

a) movité věci pořízené v rámci investiční akce č. 21021 - Rekonstrukce sauny  

v objektu bazénu na Šumbarku v celkové účetní ceně 1.885.789,84 Kč,  

dle přílohy č. 1 

b) movité věci pořízené v rámci investiční akce č. 18016 - Rekonstrukce hřiště  

u ZŠ Gorkého, Havířov-Město v celkové účetní ceně 101.684,89 Kč,  

dle přílohy č. 2 

 

 

340/7RM/2023 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí v celkové účetní 

ceně 12.833,00 Kč příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, 
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Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00601250, a to prezentační 

mříže na nožkách, inv. č. 000000027380 v účetní ceně 4.278,00 Kč, prezentační 

mříže na nožkách, inv. č. 000000027381 v účetní ceně 4.278,00 Kč a prezentační 

mříže na nožkách, inv. č. 000000027382 v účetní ceně 4.277,00 Kč 

 

 

341/7RM/2023 - Ukončení nájmů pozemků pod prodejními stánky_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části pozemku parc. č. 464/62, k. ú. Bludovice, o výměře 5 m2,  

ve vlastnictví statutárního města Havířova, s nájemcem panem E.  C., bytem 

…………………………………………., a to dohodou k 28.02.2023, z důvodu 

odstranění stánku ve vlastnictví nájemce z pronajatého pozemku  

 

2. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 397/10, k. ú. Bludovice, o výměře  

5 m2, ve vlastnictví statutárního města Havířova, nájemci panu L. F., bytem 

…………………………………….., s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení  

smlouvy č. 43/OSRM/2017 a výpovědí smlouvy č. 913/OSRM/2015 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o ukončení smlouvy č. 43/OSRM/2017  

a výpověď smlouvy č. 913/OSRM/2015 

           Z: vedoucí EO 

T: 28.02.2023 

 

 

342/7RM/2023 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark – autocvičiště____   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr pronájmu pozemku parc. č. 2469/38 o výměře 3 043 m2, k. ú. Šumbark  

za účelem využívání pozemku jako autocvičiště nebo cvičné plochy v rámci výuky 

autoškoly, pro provozovatele autoškoly Jan Nakládal, Bruzovice 166,  

739 36 Sedliště, IČO: 10604057 dle přílohy č. 1  
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343/7RM/2023 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov-město_________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc.  

č. 2837/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 500 m2  

v k. ú. Havířov-město, z vlastnictví prodávajícího statutárního města Havířova  

do vlastnictví kupujícího pana A. T., bytem …………………………..,  

…………………………………, za účelem výstavby 16ti řadových boxových 

hromadných zděných garáží ve stávajícím garážovišti 

 

 

344/7RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Dolní Datyně parc. č. 704/1 dle geometrického plánu č. 849-51/2022 ze 

dne 23. 11. 2022, za účelem umístění vodovodní přípojky o výměře 24,00 m2, za 

jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch 

pozemku parc. č. 107/18, k. ú. Dolní Datyně, jehož součástí je budova č. p. 165, 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví R. F., bytem ……………….. 

……………………….. 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Bludovice  

parc. č. 2275/5 dle geometrického plánu č. 4827-16/2020 ze dne 7. 7. 2020,  

za účelem umístění plynovodní přípojky o výměře 2,00 m2, graficky označeno 

v geometrickém plánu písmenem „A“ za jednorázovou úhradu ve výši  

1.000,00 Kč a za účelem   umístění kanalizační přípojky o výměře 3,00 m2, 

graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „B“, za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 

2274/3, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 468, ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti ve vlastnictví Ing. L. G., DiS., bytem …………………, 

………………………….. 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města  

v k. ú. Bludovice parc. č. 1608/13, 1609/1 dle geometrického plánu  

č. 5147-126/2022 ze dne 7. 11. 2022, za účelem   umístění vodovodní přípojky  

o výměře 36,00 m2 , za jednorázovou úhradu ve výši 4.500,00 Kč  

a dle geometrického plánu č. 5102-47/2022 ze dne 18. 5. 2022, za účelem 

umístění sjezdu o výměře 7,00 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, 

na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 1602/2, k. ú. Bludovice,  

jehož součástí je budova č. p. 1259, ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

ve vlastnictví I. U. a X. U., oba bytem 

……………………………………………………….  
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4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Bludovice  

parc. č. 1814/22 dle geometrického plánu č. 5171-78/2022 ze dne 7. 12. 2022,  

za účelem umístění kanalizační přípojky o výměře 8,00 m2 , za jednorázovou 

úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku 

parc. č. 2516, k. ú. Bludovice, jehož součástí je stavba občanského vybavení  

č. p. 149, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví obchodní firmy 

RQL s.r.o., se sídlem: U Jelena 109/7, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO: 258 60 020 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. až 4. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2023 

 

  

345/7RM/2023 - 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 ve vlastnictví města a to parc.  

č. 2267/1, 2657, 2666, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v povinnosti strpět  

uložení vodovodního řadu, v právu chůze  a jízdy  motorovými  vozidly  

a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukcí 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 – Prostřední Suchá, ul. Hornická, Kapitána 

Jasioka-výměna vodovodního řadu za   jednorázovou   úhradu     

ve výši 69.600,00 Kč + DPH, o výměře 348,00 m2 dle geometrického plánu  

č. 3365-88/2022 ze dne 21. 11. 2022, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví města a to parc.  

č. 60, 61, 81, 392/1, 569, 626/1, k. ú. Šumbark spočívající v povinnosti strpět  

uložení vodovodního řadu, v právu chůze  a jízdy  motorovými  vozidly  

a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukcí 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-Šumbark, ul. Jarošova, Okružní-výměna 

vodovodního řadu za   jednorázovou   úhradu    ve výši 52.200,00 Kč + DPH,  

o výměře 261,00 m2 dle geometrického plánu č. 2063-115/2022  

ze dne 21. 11. 2022, na dobu neurčitou  



 
 

USNESENÍ 

ze 7. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 13.02.2023 

17 

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: 30.09.2023 

 

 

346/7RM/2023 - 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 ve vlastnictví  

města a to parc. č. 2148, k. ú. Havířov-město spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení 2xAYKY-J 3x120+70 v chráničce DVR110 a podzemního kabelového 

vedení 2xAXEKVCE 3x1x240 v chráničce DVR160 v rámci stavby  

č. IZ-12-8002537/VB1 Havířov-Město, přeložka NNk, VNk za jednorázovou 

úhradu 16.760,00 Kč + DPH, o výměře 83,80 m2 dle geometrického plánu  

č. 2542-381/2022 ze dne 9. 11. 2022, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům ve vlastnictví  

města a to parc. č. 3709/1, 3709/2, 3726/1, 3727/1, 3748/1, 3750/1, 3751/8,  

k. ú. Havířov-město spočívající v umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení VN 22 kV v rámci 

stavby č. IZ-12-8000703/1, Havířov, Město Havířov, přeložka VNk  

za jednorázovou úhradu 38.140,00 Kč + DPH, o výměře 190,70 m2  

dle geometrického plánu č. 2414-420/2019 ze dne 23. 6. 2020, na dobu neurčitou  

 

3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku ve vlastnictví  

města a to parc. č. 1888/1, k. ú. Šumbark spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR110 v rámci stavby  

č. IP-12-8028188/VB2 Havířov, Šumbark, č. parc. 1894/1, NNK  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,67 m2 dle 

geometrického plánu č. 2080-499/2022 ze dne 28. 11. 2022, 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 
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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 – služebností dle bodu 1. až 3. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností 

dle bodu 1. až 3. v souladu s tímto usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2023 

 

 

347/7RM/2023 - 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 pozemku ve vlastnictví města a to parc. č. 667/1,  

k. ú. Šumbark spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení,  

v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení REKO MS Havířov SEMAG HS, číslo stavby 7700104220 včetně jeho 

součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu 

ve výši 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 10,20 m2 dle geometrického plánu  

č. 2072-126/2022 ze dne 27. 10. 2022, na dobu neurčitou,  

 

2. zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 2265/1,  

2311, 2313, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2331, 2332, 2335, 2343, 2378, 2488, 

k. ú. Havířov-město spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, 

v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení REKO MS Havířov III. etapa 3. část, číslo stavby 7700102208 včetně 

jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou 

úhradu ve výši 356.152,00 Kč + DPH, o výměře 1.780,76 m2 dle geometrického 

plánu č. 2740-114/2022 ze dne 8. 12. 2022, na dobu neurčitou,  

 

3. zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 2263/1,  

2264, 2265/1, 2311, k. ú. Havířov-město spočívající v právu zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním  

a odstraněním plynárenského zařízení REKO MS Havířov III. etapa 1. část, číslo 

stavby 7700102183 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 

bodů za jednorázovou úhradu ve výši 176.634,00 Kč + DPH,  

o výměře 883,17 m2 dle geometrického plánu č. 2553-85/2022 ze dne 5. 9. 2022, 

na dobu neurčitou,  

 

4. zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 2220/1,  

2263/1, 2264, 2274, 2288, 2296, 2311, k. ú. Havířov-město spočívající v právu 

zřídit a provozovat plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné 
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pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení REKO MS Havířov III. 

etapa 2. část, číslo stavby 7700102207 včetně jeho součástí, příslušenství, 

opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 315.030,00 Kč + 

DPH, o výměře 1.575,15 m2 dle geometrického plánu č. 2554-86/2022 ze dne 16. 

9. 2022, 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 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

věcného břemene dle bodu 1. až 4. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 1. 

až 4. v souladu s tímto usnesením                                                                                        

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2023 

 

 

348/7RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti PODA a.s._______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 1081, 1106/1,  

k. ú. Havířov-město spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní 

telekomunikační vedení, umožnit v nezbytném rozsahu vstup a vjezd na 

pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním  

zařízení v rámci stavby MOP-Havířov-Mateřská škola Havířov-Město, Resslova 

497/2 za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,00 Kč + DPH, o celkové výměře 

7,64 m2 dle geometrického plánu č. 2742-272/2022 ze dne 9. 12. 2022, na dobu 

neurčitou   

 

2. zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 402/2, 406,  

402/1, k. ú. Havířov-město spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní 

telekomunikační vedení, umožnit v nezbytném rozsahu vstup a vjezd  

na pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním 

zařízení v rámci stavby MOP-Havířov-Mateřská škola Havířov-Město, Radniční 

619/7 za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,00 Kč + DPH, o celkové výměře 

11,90 m2 dle geometrického plánu č. 2741-271/2022 ze dne 9. 12. 2022, na dobu 

neurčitou   

 

3. zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 202/78, 229/1,  

236/3, 236/2, k. ú. Bludovice spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní 

telekomunikační vedení,  umožnit v nezbytném rozsahu vstup a vjezd  

na pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním 

zařízení v rámci stavby MOP-Havířov-Mateřská škola Havířov-Podlesí, Emila 
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Holuba 1403/7 za  jednorázovou   úhradu  ve    výši 5.000,00 Kč + DPH,  celkové 

výměře 38,23 m2 dle geometrického plánu č. 5136-195/2022 ze dne 12. 9. 2022, 

na dobu neurčitou   

ve prospěch oprávněné společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava-Moravská 

Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČO: 258 16 179 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

služebnosti dle bodu 1. až 3. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti dle bodu 1. až 3. 

v souladu s tímto usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2023 

 

 

349/7RM/2023 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví města a to parc. č. 590,  

k. ú. Havířov-město spočívající v umístění a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – trubky HDPE s optickými 

kabely vč. související infrastruktury, metalické kabely a související elektrická 

přípojka + rozvaděč SIS v rámci stavby číslo 16010-057558 

RVDSL5004_M_T_HAVM1276-HAVM1HR_MET za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 15,16 m2 dle geometrického plánu  

č. 2729-215/2022 ze dne 19.10. 2022, 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: 30.09.2023 
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350/7RM/2023 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1714/80, k. ú. Prostřední Suchá___________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1714/80, 

ostatní plocha o výměře 99 m2, k. ú. Prostřední Suchá, z vlastnictví statutárního 

města Havířova do vlastnictví manželů I. M. a P. M., bytem 

………………………………………………, za účelem rozšíření zahrady  

u rodinného domu 

 

 

351/7RM/2023 - Výpůjčka pozemku parc. č. 4041 a části pozemku parc. č. 4037/2,  

k. ú. Havířov-město_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku pozemku parc. č. 4041, zahrada o výměře 653 m2 a části pozemku parc. 

č. 4037/2, ostatní plocha o výměře 200 m2, k. ú. Havířov-město, pro pana S. G., 

……………………………………………, za účelem chovu včel, na dobu určitou 

5 let, s účinností od 1. 3. 2023 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

výpůjčce pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                                                  Z: vedoucí EO 

                                                                                                                  T: 30.04.2023 

 

 

352/7RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností ke kanalizaci v k.ú. Havířov-město,  

lokalita Důlňák____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkových služebností ke kanalizaci ve vlastnictví města, umístěné 

v rámci stavby č. 19004 Odkanalizování Havířova, část města Havířov–Město, 

lokalita Důlňák, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2550-171/2022,  

na pozemcích v k. ú. Havířov-město:  
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1. na části služebného pozemku parc. č. 4551, ve vlastnictví povinného L.  

B. , ………………………………………………………….., pro nemovité věci 

– kanalizační stoku A-1 a výtlačné potrubí odpadních vod, ve prospěch 

oprávněného statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka 

nemovitých věcí umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit 

kanalizační stoku A-1 a výtlačné potrubí odpadních vod na služebném pozemku 

v rozsahu 128 m2, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2,  

tj. při výměře 128 m2 celkem 16.000,00 Kč 

   

2. na části služebného pozemku parc. č. 4555, ve vlastnictví povinného  

R. S. , bytem …………………………………………………, pro nemovité věci 

– kanalizační stoku A-1 a výtlačné potrubí odpadních vod, ve prospěch 

oprávněného statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka 

nemovitých věcí umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit 

kanalizační stoku A-1 a výtlačné potrubí odpadních vod, na služebném pozemku 

v rozsahu 289 m2 včetně     3 ks šachtic, na dobu neurčitou, za jednorázovou 

úhradu 125,00 Kč/m2 a 500,00 Kč/1 ks šachtice, tj. při výměře 289 m2 a 3 ks 

šachtic celkem 37.625,00 Kč    

 

3. na části služebného pozemku parc. č. 4556/8, ve vlastnictví povinných manželů  

Ing. J. V. a Ing. Ph.D. J. V., oba bytem ………………………………………., 

pro nemovitou věc – výtlačné potrubí odpadních vod,  

ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, spočívající v právu 

vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit 

výtlačné potrubí odpadních vod, na služebném pozemku v rozsahu 18 m2  

včetně 1 ks šachtice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2 

a 500,00 Kč/1 ks šachtice, tj. při výměře 18 m2 a 1 ks šachtice celkem  

2.750,00 Kč 

 

4. na části služebného pozemku parc. č. 4595/1, ve vlastnictví povinné  

L. O. , bytem ………………………………………………., pro nemovitou věc 

– kanalizační stoku A-3, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, 

spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, 

opravovat či odstranit kanalizační stoku A-3, na služebném pozemku v rozsahu 

61 m2 včetně 1 ks šachtice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00 

Kč/m2 a 500,00 Kč/1 ks šachtice, tj. při výměře 61 m2 a 1 ks šachtice celkem 

8.125,00 Kč    

 

5. na části služebného pozemku parc. č. 4595/2, ve vlastnictví povinného  

A. M., bytem …………………………………………………., pro nemovitou  

věc – kanalizační stoku A-3, ve prospěch oprávněného statutárního města 

Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, 

udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku A-3, na služebném pozemku   

v rozsahu 66 m2 včetně 1 ks šachtice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 

125,00 Kč/m2 a 500,00 Kč/1 ks šachtice, tj. při výměře 66 m2 a 1 ks šachtice 

celkem 8.750,00 Kč    

 

6. na části služebného pozemku parc. č. 4595/8, v podílovém spoluvlastnictví  

povinných zapsaných na LV 4359, a to k podílu o velikosti  2/8 A. M. , bytem 

………………………………………….…….. a k podílům o velikosti 1/4 P. M., 

bytem ………………………………………………………….., L. O. , bytem 
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………………………………. a manželů Ing. J. O.  

a Mgr. E. G., oba bytem …………………………………….., pro nemovitou věc 

– kanalizační stoku A-3, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, 

spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, 

opravovat či odstranit kanalizační stoku A-3,  

na služebném pozemku v rozsahu 18 m2, na dobu neurčitou, za jednorázovou 

úhradu 125,00 Kč/m2, tj. při výměře 18 m2 celkem 2.250,00 Kč    

 

7. na části služebného pozemku parc. č. 4596, v podílovém spoluvlastnictví  

povinných zapsaných na LV 3694, a to k podílu o velikosti 1/4 D. C. a k podílu 

o velikosti 3/4 P. C., oba bytem …………………………………,  

…………………………., pro nemovitou věc – kanalizační stoku A-3, ve 

prospěch oprávněného statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka 

nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizační 

stoku A-3, na služebném pozemku v rozsahu 102 m2 včetně 1 ks šachtice,  

na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2  a 500,00 Kč/1ks 

šachtice, tj. při výměře 102 m2 a 1 ks šachtice celkem 13.250,00 Kč    

    

8. na části služebného pozemku parc. č. 4603, ve vlastnictví povinné  

A. S., bytem ……………………………………………, pro nemovitou  

věc – kanalizační stoku A-4, ve prospěch oprávněného statutárního města 

Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, 

udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku A-4, na služebném pozemku   

v rozsahu 84 m2 včetně 1 ks šachtice, na dobu neurčitou s tím, že služebnost bude 

zřízena ve prospěch města bezúplatně   

 

9. na částech služebných pozemků parc. č. 4628, 4629 a 4631/2, ve vlastnictví  

povinné J. K., bytem ……………………………………………………,  

pro nemovitou věc – kanalizační stoku A-4-2, ve prospěch oprávněného 

statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, 

provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku A-4-2,  

na služebných pozemcích v celkovém rozsahu 93 m2, na dobu neurčitou s tím, že 

služebnost bude zřízena ve prospěch města bezúplatně    

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu  

1- 9                                                                                    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy k bodu 1- 9 v souladu s usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                     

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                 

                                                                                                                    T: 30.06.2023  
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353/7RM/2023 - Zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích k. ú. Bludovice,  

k přeložce komunikační sítě CETIN a.s.________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e    

 

pro účely realizace stavby č. 21022 Parkoviště na ul. Rušná, jejímž stavebníkem  

je statutární město Havířov, zřízení služebnosti na části služebných pozemků parc. 

č. 464/36, 464/38, 464/40, 464/44 a 464/47, k. ú. Bludovice, ve vlastnictví 

povinného statutárního města Havířova, v rozsahu cca 40 m2, dle geometrického 

zaměření, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na služebných pozemcích 

stavbu  podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně 

související infrastruktury, pod označením VPIC Havířov, Rušná, parkoviště 

SO402, a za tímto účelem  vstupovat na služebné pozemky,  na dobu neurčitou,   

za jednorázovou náhradu 1.000,00 Kč + DPH s ohledem na přeložku vyvolanou 

stavbou města, ve prospěch oprávněné CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o budoucí smlouvě    o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti 

                                                                                                            

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s usnesením      

                                                                                                                       

                                                                                                                     Z: vedoucí EO                                                                                                               

                                                                                                                     T: 31.03.2023   

 

  

354/7RM/2023 - Převod splaškové kanalizace v k. ú. Bludovice, ul. Frýdecká,  

do majetku města__________________________________________________        

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

1. nabytí nemovité věci – splaškové kanalizace DN 250 v délce 156 m, pro budoucí  

připojení 20 rodinných domů na ul. Frýdecká v Havířově-Bludovicích, umístěné 

na pozemcích parc. č. 1358/10, 1358/7, 1329/5, 1329/1, 1145/8, 1145/1, 1229/2, 

1329/2 a 1289, vše v k. ú. Bludovice koupí z vlastnictví prodávajících, 

stavebníků Ing. K. K. a Mgr. A. K., oba bytem …………………………….., do 

vlastnictví kupujícího statutárního města Havířova, za kupní cenu sjednanou ve 

výši 47.138,00 Kč včetně DPH, tj. 10 % skutečných nákladů na pořízení 

kanalizační stoky, včetně DPH 

 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě pro nemovitou věc – splaškovou kanalizaci  

DN 250, umístěnou na služebném pozemku parc. č. 1358/10, k. ú. Bludovice, 

v rozsahu 16 m2, dle geometrického plánu č. 4634-48/2019, ve vlastnictví 
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povinných manželů Ing. K. K. a Mgr. A. K., oba bytem …………………., 

………………………., ve prospěch oprávněného statutárního města Havířov, 

spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, 

opravovat či odstranit na služebném pozemku nemovitou věc a za tím účelem 

vstupovat a vjíždět na služebný pozemek, a to na dobu neurčitou, bezúplatně   

 

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě pro nemovitou věc – splaškovou kanalizaci  

DN 250, umístěnou na služebném pozemku parc. č. 1145/8, k. ú. Bludovice, 

v rozsahu 42 m2, dle geometrického plánu č. 4634-48/2019, ve vlastnictví 

povinného Ing. J. K., bytem             ………………………………, ve prospěch 

oprávněného statutárního města Havířov, spočívající v právu vlastníka nemovité 

věci umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit  

na služebném pozemku nemovitou věc a za tím účelem vstupovat a vjíždět  

na služebný pozemek, a to na dobu neurčitou, bezúplatně   

 

4. zřízení služebnosti inženýrské sítě pro nemovitou věc – splaškovou kanalizaci  

DN 250, umístěnou na služebném pozemku parc. č. 1289, k. ú. Bludovice, 

v rozsahu 151 m2,  dle geometrického plánu 4634-48/2019, ve vlastnictví 

povinného Farního sboru Slezské církve evangelické a. v.  

v Havířově-Bludovicích, se sídlem Selská 428/12, Havířov-Bludovice,  

IČO: 69624585, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířov, 

spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, 

opravovat či odstranit na služebném pozemku nemovitou věc a za tím účelem 

vstupovat a vjíždět na služebný pozemek, a to na dobu neurčitou, bezúplatně   

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1.- 4.                                                                                    

                                                                                                   

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy k bodu 1.- 4. v souladu s usnesením   

                                                                                                                          

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                        

                                                                                                                    T: 30.04.2023 

 

 
355/7RM/2023 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1814/40, k. ú. Bludovice,  

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru pozemku v k. ú. Bludovice, 
parc. č. 1814/40 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2, pod stavbou 
chodníku podél silnice III/4742, ul. Padlých hrdinů, ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, zastoupeného Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1,  
702 00 Ostrava, IČO: 00095711, do vlastnictví statutárního města Havířova 
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356/7RM/2023 - Směna části pozemku města, parc. č. 113/2 v k. ú. Bludovice_______________                            
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit směnu v k. ú. Bludovice části 
pozemku parc. č. 113/2, dle geometrického plánu č. 5179-5/2023 označené  
jako parc. č. 113/18 o výměře 63 m2, ve vlastnictví statutárního města Havířova, 
v rozsahu čtyř stávajících parkovacích míst, za část pozemku parc. č. 113/10,  
dle geometrického plánu č. 5179-5/2023 označené jako parc. č. 113/19 o výměře 
63 m2, ve vlastnictví společnosti B4B INKASSO s.r.o., se sídlem Kollárova 
1653/2b, Havířov-Podlesí, IČO: 26794845, v rozsahu čtyř stávajících parkovacích 
míst, za účelem zajištění přístupu k veřejné nabíjecí stanici pro elektromobily  
ve vlastnictví společnosti B4B INKASSO s.r.o., umístěné na budově sídla 
společnosti B4B INKASSO s.r.o., přiléhající ke směňovanému pozemku parc.  
č. 113/18        

 

 
357/7RM/2023 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2023 – rozpočtová opatření č. 1. – 25._______  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtová opatření č. 23., 24. a 25., dle Přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 23., 24. a 25., dle Přílohy č. 1 
rozpis rozpočtových úprav I. na rok 2022, dle Přílohy č. 1 
s c h v á l i t 
a) rozpočtová opatření č. 1. – 22., dle Přílohy č. 1 
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 25. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2023: 
 

I. Příjmy celkem (tř. 

 1 až tř. 4) 2 704 400,54 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 315 677,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 60 779,21 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 000,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 325 944,33 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 126 878,87 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 700 800,75 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 829,29 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 19 565,73 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 385 171,06 tis. Kč 

 odbor organizační 362 785,60 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 5 539,56 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 435 937,00 tis. Kč 
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 Městská policie Havířov 132 884,00 tis. Kč 

 odbor ekonomický 1 253 000,64  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 105 087,87 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 426 078,12 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 0,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 1 280,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 139,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 582,00 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 95,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 349,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 945,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 2 302,23 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 320,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 0,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 2 017,00 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 45,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 371,00 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 350,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 945,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 141,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 105,00 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 45,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 169,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 1 002,00 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 55,00 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 580,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 140,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 513,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 834,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 620,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 90,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ F. Hrubína 7 465,83 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 473,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 703,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 85,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 147,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 250,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 271,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 3 663,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 80,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 473,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 311,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 861,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  8 212,28 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 273,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Moravská 8 160,00 tis. Kč 
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      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 833,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 490,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 190,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 294,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 201,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 786,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 38 969,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 2 800,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 28 430,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 48 528,94 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
13 000,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 46 775,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 
87 745,84 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 8 506,41 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 55 340,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +422 478,33 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +42 350,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -35 295,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +415 423,33 tis. Kč 

 

 

358/7RM/2023 - Pátá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pátou úpravu odpisových plánů na rok 2022 příspěvkových organizací zřízených 

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

činí 52 556 310,02 Kč. 

 

 

359/7RM/2023 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2023___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

odpisové plány na rok 2023 příspěvkových organizací zřízených městem 

Havířovem, dle přílohy materiálu, kdy jejich souhrnná výše odpisů  

činí 54 174 970,26 Kč.  
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360/7RM/2023 - 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: 

 

1. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Josefa Hory 1101/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. B.B.,  

2. D. V.,  

3. M. J. – S. D. 

 

2. Byt č. 67, vel. 0+1 v ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. J. N.,  

2. A. M.,  

3. A. O. 

 

3. Byt č. 127, vel. 0+1 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. P. V. 

 

4. Byt č. 4, vel. 1+1 v ulici Čajkovského 834/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. M. O.,  

2. P. F,  

3. A. P. 

 

5. Byt č. 44, vel. 0+2 v ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. H. D. – A. T.,  

2. L. S.,  

3. J. K. 

 

6. Byt č. 161, vel. 0+2 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. R. J. – E. K. 

 

7. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici A. S. Puškina 909/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. M. K. – M. Z.,  

2. D. L.,  

3. J. Š. 

 

8. Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Gogolova 925/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. V. S. – F. S.,  

2. M. E.,  

3. P. B. 
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9. Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. J. V.,  

2. M. L.,  

3. M. S. 

 

10. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Moskevská 1075/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. R. V.,  

2. M. L.,  

3. M. S. 

 

11. Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Husova 545/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. N. F.,  

2. P. P.,  

3. D. Ch. 

 

12. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Uzavřená 1020/1, Havířov - Město 

pořadí žadatelů:  1. M. J.,  

2. P. P.,  

3. M. S. 

 

13. Byt č. 15, vel. 1+2 v ulici K. V. Raise 1083/6, Havířov - Město  

pořadí žadatelů:  1. L. N.,  

2. L. P.,  

3. P. P. 

 

14. Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Studentská 1149/18, Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů:  1. L. P.,  

2. P. M.,  

3. J. J. 

 

15. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1166/16, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. V. M. 

 

16. Byt č. 23, vel. 1+2 v ulici Heleny Malířové 1152/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. J. H. 

 

17. Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Lidická 1176/52a, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. T. P. 

 

18. Byt č. 22, vel. 1+2 v ulici Lidická 1177/52b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. A. N. 

 

19. Byt č. 22, vel. 1+2 v ulici Mládí 1141/16, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. D. L. 

 

20. Byt č. 19, vel. 1+2 v ulici Mládí 1142/18, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. L. S. 

 

21. Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Moravská 477/39, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. J. P.,  

2. M. C. 
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22. Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Nákupní 422/8, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. S. K. 

 

23. Byt č. 131, vel. 1+2 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. J. V. 

 

24. Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici K. V. Raise 1079/14, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. R. T.,  

2. R. N.,  

3. J. S. 

 

25. Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 477/31, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. V. U.,   

2. R. C.,,  

3. I. F. – I. F. 

 

26. Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Studentská 1150/16, Havířov -Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. D. K.,  

2. R. Z.,  

3. E. P. 

 

27. Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Generála Svobody 279/26, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. M. K. -N. Ch.,  

2. S. M. – N. P.,  

3. S. K. 

 

28. Byt č. 23, vel. 1+3 v ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. J. T. – M. T.,  

2. MVDr. L. P. 

3.  M. V. – D. H. 

 

29. Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Nákupní 472/9, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. E. S., DiS 

 

30. Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Konzumní 382/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. D. J. - Ing. M. J.  

2. J. M.,  

3. B. O. 

 

31. Byt č. 11, vel. 1+3 v ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. L. H. 

 

32. Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. N. V. – P. S. 

 

33. Byt č. 29, vel. 1+3 v ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. T. S. 
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34. Byt č. 16, vel. 1+5 v ulici Heleny Malířové 1154/6, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. K. R.,  

2. M. K. – M. K. V.,  

3. L. Š. 

 

35. Byt č. 10, vel. 1+5 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. T. K. – T. V.,  

2. L. D.,  

3. F. M. P. R. 

 

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 

 

 

361/7RM/2023 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání  

dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, podání výpovědí z nájmu bytů____   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

usnesení rady města s účinností od 1. 1. 2023, 1. 2. 2023 a 15. 2. 2023 dle přílohy 

č. 1  

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

 

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 

 

 

362/7RM/2023 - 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 28. 2. 2023 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 
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363/7RM/2023 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2023___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zajišťování reklamy na volné byty v majetku města Havířova na náklady účtu 

hospodářské činnosti dle přílohy - „Plán reklamní kampaně na volné byty v majetku 

města Havířova - 2023“ 

 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. zajistit realizaci reklamy v souladu 

s přílohou k tomuto materiálu 

   Z: vedoucí právního  

        odboru MRA, s.r.o.  

   T: 31.12.2023 

 

 

364/7RM/2023 - Oprava ploché střechy MŠ Švabinského Havířov – zahájení  

zadávacího řízení___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

    na stavební práce s názvem Oprava ploché střechy MŠ Švabinského Havířov 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:     ne 

    čerpání dotace:     ne 

    přenesenou daňovou povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:     ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládaný termín účinnosti  

smlouvy (tj. zveřejnění smlouvy  

    v registru smluv):   první polovina dubna 2023 

    předpokládaný termín  

    předání staveniště:      03.07.2023 

    termín dokončení:     dle návrhu uchazeče, maximálně  

     do 50 kalendářních dnů  

     od převzetí staveniště 

 

6. hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH 
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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 minimálně 3 stavebních prací obdobného charakteru jako předmět    
        veřejné zakázky, tj. výstavby nebo rekonstrukce nebo opravy ploché střechy  
        s tepelně izolační vrstvou a se střešní hydroizolační vrstvou z hydroizolační  
        fólie v minimální hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH / tyto stavební práce  
        vč. dodávek pro střechu 1 objektu, a to jak s ohledem na požadovaný  
        předmět, tak s ohledem na požadovanou minimální hodnotu, provedených  
        uchazečem za posledních 5 let přede dnem podání nabídky 
 
11. další podmínky: 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy o pojištění  
odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 5 000 000,00 Kč  

- záruka dle návrhu uchazeče, minimálně 60 měsíců 
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

 
12. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou  
 
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 
 
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 3 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dokumentů souvisejících  
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava ploché střechy 
MŠ Švabinského Havířov 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Oprava ploché střechy MŠ Švabinského Havířov  

 
Z: vedoucí OŠK  
T: únor 2023 
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365/7RM/2023 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení-výmaz MŠ Okružní Havířov,  

zápis změny ZŠ Školní Havířov_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

schvaluje  

 

1. výmaz příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní  

1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297 z rejstříku škol a školských 

zařízení k 1. 7. 2023 

 

2. u organizace Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 takto: 

- zápis mateřské školy s nejvyšším povoleným počtem 143 dětí  

na adrese Okružní 1070/1a, 736 01 Havířov-Šumbark a U Jeslí 894/4,  

736 01 Havířov-Šumbark,  

- zápis školní jídelny s nejvyšším povoleným počtem 90 stravovaných  

na adrese Okružní 1070/1a, 736 01 Havířov-Šumbark,  

- zápis místa poskytovaných školských služeb školní jídelny - výdejny  

na adrese U Jeslí 894/4, 736 01 Havířov-Šumbark 

 

do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 7. 2023 

 

ukládá  

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol  

a školských zařízení dle výše uvedených bodů usnesení 

 

                     Z: vedoucí OŠK 

                          T: únor 2023 

 

 

366/7RM/2023 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení výkonu funkce člena školské rady ke dni 18. 4. 2023 z důvodu uplynutí 

funkčního období: 

paní Ing. E. Š. při Základní škole a Mateřské škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace  

 

j m e n u j e 

 

ke dni 19. 4. 2023 do funkce člena školské rady: 

paní Ing. E. Š. při Základní škole a Mateřské škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace  
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p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu 

 

u k l á d á 

 

1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce členovi školské rady za dané  

funkční období a poděkování za výkon ve funkci členovi školské rady   

2. informovat příspěvkovou organizaci o nově jmenovaném členovi školské rady 

3. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady    

 

   Z: vedoucí OŠK 

                                                                                        T: únor 2023 

 

 

367/7RM/2023 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2023__________________________  

  

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

I. schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

na rok 2023, 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 66 000,00 Kč  

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

příspěvková organizace IČO: 48805289 ve výši 22 000,00 Kč  

3. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 48 500,00 Kč 

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

IČO: 62331221 ve výši 48 000,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 24 000,00 Kč  

6. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 57 000, Kč  

7. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 24 000,00 Kč 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 43 000,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 40 000,00 Kč  

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

IČO: 48805475 ve výši 46 500,00 Kč  

11. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 47 500,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 44 500,00 Kč  
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13. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace,  

IČO: 75027577 ve výši 22 500,00 Kč  

14. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 36 500,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO 75027569 ve výši 16 500,00 Kč  

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

IČO: 62331230 ve výši 40 500,00 Kč  

II. schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

na rok 2023, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím města na dofinancování odměňování v ostatních osobních 

nákladech takto:  

1. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 1 300,00 Kč 

2. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,  

příspěvková organizace, IČO: 70958220 ve výši 4 100,00 Kč  

3. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194,  

IČO: 61988634 ve výši 2 500,00 Kč  

4. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15,  

IČO: 65890701 ve výši 8 500,00 Kč  

5. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147,  

IČO: 61988596 ve výši 4 600,00 Kč 

6. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,  

IČO: 61988570 ve výši 11 500,00 Kč  

7. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333,  

příspěvková organizace, IČO: 70958246 ve výši 4 000,00 Kč  

8. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908,  

IČO: 61988707 ve výši 4 700,00 Kč  

9. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619,  

IČO: 61988715 ve výši 5 500,00 Kč  

10. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a,  

IČO: 65890710 ve výši 4 800,00 Kč  

11. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993,  

příspěvková organizace, IČO: 70958254 ve výši 2 600,00 Kč  

12. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297 ve výši 3 600,00 Kč  

13. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 9 000,00 Kč  

14. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60,  

IČO: 65890698 ve výši 2 700,00 Kč 

15. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 3 800,00 Kč  

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

příspěvková organizace IČO: 70958122 ve výši 9 700,00 Kč 

17. Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí,  

příspěvková organizace, IČO: 61988723 ve výši 25 200,00 Kč  

18. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 10 700,00 Kč 

19. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 15 800,00 Kč 
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20. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 ve výši 4 600,00 Kč 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 8 300,00 Kč  

22. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 3 600,00 Kč  

23. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 11 400,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 18 300,00 Kč  

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

IČO: 48805475 ve výši 10 000,00 Kč 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 13 700,00 Kč  

27. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 16 500,00 Kč 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 6 700,00 Kč  

29. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,  

IČO: 75027577 ve výši 4 300,00 Kč 

30. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 10 100,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 8 900,00 Kč  

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

IČO: 62331230 ve výši 22 000,00 Kč  

33. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 ve výši 58 800,00 Kč 

III. 

schválit snížení příspěvku na provoz na rok 2023 Mateřské škole Havířov-Město 

U Stromovky 60, IČO: 65890698 z důvodu odebrání mzdových nákladů  

pro školníka ve výši 65 900,00 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2023 

výše uvedená usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: duben 2023 

 

 

368/7RM/2023 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové Havířov na rok 2023______  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci města Základní škola M. Kudeříkové 14 okres 

Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 zvýšení příspěvku na provoz ve 

výši 404 000,00 Kč na pokrytí nákladů na opravu a pořízení vybavení fotbalové 

třídy v rámci projektu „Fotbalová třída“ 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 7. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 13.02.2023 

39 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz dle výše 

uvedeného návrhu usnesení do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2023 příspěvkové 

organizaci ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2023 

 

 

369/7RM/2023 - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu  

PO na období let 2024 a 2025 – aktualizace_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

aktualizované závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2023 a aktualizované 

střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období 

let 2024 a 2025 dle přílohy č. 1 a to pro: 

1. Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí,  

příspěvková organizace, IČO: 61988723 

2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí aktualizované závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2023  

a aktualizované střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města 

Havířova na období let 2024 a 2025 dle přílohy č. 1 a to pro: 

1. Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí,  

příspěvková organizace, IČO: 61988723 

2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

 

370/7RM/2023 - Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových  

základních škol v Havířově__________________________________________ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku,  

kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově,  

ve znění přílohy č. 1 
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371/7RM/2023 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských  

škol zřízených statutárním městem Havířov____________________________ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví 

školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov, ve znění 

přílohy č. 1  

 

 

372/7RM/2023 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Sukova Havířov________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

oznámení o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové 

organizace Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710, paní H. S., 

ke dni 31. 7. 2023 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové  

organizace Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710                      

2. Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 

 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení na úřední desce,  
2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 

řízení a konkurzních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 
komisích, o podání návrhů na jmenování členů konkurzní komise tyto subjekty:  
     - zřizovatele MŠ Sukova Havířov, 
     - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
     - právnickou osobu vykonávající činnost MŠ Sukova Havířov, 
     - Českou školní inspekci.  

Z: vedoucí OŠK 
         T: březen 2023 

 

 
373/7RM/2023 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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schválit 
I. udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický  

pracovník školy a školského zařízení“ dle přílohy č. 1: 
1. panu Bc. Petrovi Navrátilovi, Vyšší odborná škola DAKOL  

a Střední škola DAKOL, o.p.s. 
2. paní Mgr. Pavle Keslerové, in memoriam, ZŠ Gorkého Havířov 
3. panu Mgr. Ondřeji Pletánkovi, ZŠ K. Světlé Havířov 
4. paní Mgr. Dobruši Fajkusové, Gymnázium, Havířov-Město,  

Komenského 2, p. o. 
5. paní Mgr. Pavle Stachurové, ZŠ a MŠ Zelená Havířov 
6. paní Mgr. Haně Glonkové, ZŠ a MŠ Moravská Havířov 
7. paní Haně Hejtmánkové, ZŠ Pujmanové Havířov 
8. paní Lence Daňkové, ZŠ Gen. Svobody Havířov 
9. paní Mgr. Kateřině Zechové, ZŠ Mládežnická Havířov 
10. paní PaedDr. Daně Čapandové, ZŠ M. Kudeříkové Havířov 
11. paní Blaženě Pasekové, ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 
12. paní Mgr. Heleně Klimšové, ZŠ Žákovská Havířov 
13. paní Jarmile Kovácsové, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 
14. paní Mgr. Haně Urbankové, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, p. o. 
15. paní Mgr. Pavle Wróblové, ZŠ 1. máje Havířov  

II. udělení ocenění v kategorii „Žák základní školy“, „Žák střední školy“  
dle přílohy č. 2: 
1. Petrovi Daňkovi, žákovi 9. ročníku, ZŠ 1. máje Havířov 
2. Haně Samuhelové, žákyni 3. ročníku-tercie, Gymnázium Havířov-Město,  

Komenského 2, p. o. 
3. Evě Suchánkové, žákyni 3. ročníku, Gymnázium Havířov-Město,  

Komenského 2, p.o. 
4. Jakubovi Kucherkovi, žákovi 3. ročníku, Gymnázium Havířov-Město,  

Komenského 2, p. o. 
5. Michalovi Balcarovi, žákovi 7. ročníku-septimy, Gymnázium,  

Havířov-Podlesí, p.o. 

III. 

udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“ 

družstvu Rybičky, rybičky, lovte se 4, žákům 5. ročníku, Gymnázium,  

Havířov-Podlesí, p.o. dle přílohy č. 3 ve složení: 

Vít Magera, kapitán družstva a členové: 

Barbora Königová 

Hana Kousalová 

Justýna Kubiczková 

Vojtěch Žvak 

uložit zaslání oznámení o ocenění oceněným a školám a informovat veřejnost o 

udělení ocenění          

      Z: vedoucí OŠK 

          T: březen 2023 
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374/7RM/2023 - Souhlas s přijetím daru PO__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á 

 

dodatečný souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací města Mateřská škola 

Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 

 

finanční dar ve výši 24 560,00 Kč  

od rodičů dětí na nákup dárků pod vánoční stromeček  

 

 

375/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ Gen. Svobody Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

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

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže a  

                                                                  tělovýchovy 

název operačního programu:   Jan Amos Komenský  

název projektu:   Šablony 2023 na ZŠ Gen. Svobody  

požadovaná výše dotace:    2 702 478,00 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

poskytovatelem dotace 

 

 

376/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Kapitána 

Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

název operačního programu:   Jan Amos Komenský  

název projektu:   „Učíme se pro život“  

požadovaná výše dotace:    883 851,00 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

poskytovatelem dotace 
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377/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO - ZŠ Mládežnická Havířov__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Základní škola  

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

IČO: 70958114 

poskytovatel grantu:                  Evropská unie (prostřednictvím národní  

agentury – Dům zahraniční spolupráce, 

příspěvková organizace) programy) 

název vzdělávacího programu:  Erasmus+, KA1 – mobilita jednotlivců  

ve školním vzdělávání                                                             

název projektu:               LEPORELO languages  

požadovaná výše dotace:               42 000 EUR   

spolufinancování:                bez spoluúčasti 

 

  

378/7RM/2023 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ 1. máje Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

uzavření dohody o provedení práce mezi Mgr. M. D. ,  

Ph.D., ředitelkou Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, 

příspěvkové organizace, a to  jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele,  

pro činnost koordinátora v rámci realizace projektu OP JAK, „Šablony I – ZŠ 

1.máje Havířov – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, inovativní 

vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči dětí“, reg. 

č.CZ.02.02.XX/00/22_002/0003158. 

 

  

379/7RM/2023 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

uzavření dohody o provedení práce mezi Mgr. R. B., ředitelkou Základní školy 

Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, a to jak 

na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele, pro činnost vedoucí Klubu čtenářské 

gramotnosti v rámci realizace projektu OPVVV, „Šablony III - Společně dojdeme 

dál III“ – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov,  

reg. č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019817 
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380/7RM/2023 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2022_____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

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

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

   1. MUDr. J. H.  

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou vysoce specializovanou  

léčbu žen s onemocněním prsu, zejména zhoubného původu,  

a za vstřícný přístup k léčbě onkologických pacientek 

   2. Bc. D. B. 

              - jmenovaná obdrží ocenění za vysoce profesionální vedení kolektivu  

    oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, a za lidský  

    přístup k pacientům 

- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1. Sociální služby města Havířova, kolektiv pracovníků Denního stacionáře  

 - jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za profesionální a zároveň lidský  

přístup k seniorům se zdravotním a mentálním postižením přispívající 

k pozitivnímu vlivu na jejich zdravotní stav a důstojné stárnutí  

    2. DUHA senior s.r.o., kolektiv pracovníků pečovatelské služby  

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za kvalitní, dostupnou a laskavou  

péči s lidským přístupem v terénní pečovatelské sociální službě 

b) Kulturní oblast – kategorie: 

- „Osobnost kultury“ 

1. A. Ž. 

      - jmenovaný obdrží ocenění za významný přínos v oblasti kultury,  

především za vynikající reprezentaci města Havířova 

2. MgA. J. S. 

    - jmenovaný obdrží ocenění za významný přínos v oblasti kultury,  

především za práci s mladými talenty a za vynikající reprezentaci města 

Havířova 

 c) Oblast volnočasových aktivit 

  - „Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 

                Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s. 

           -  jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobou aktivní práci s dětmi  

              a mládeží 

 d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit 

         N. H. 

          - jmenovaná obdrží ocenění za vynikající reprezentaci města Havířova  

  a podporu českých národnostních menšin ve světě 

  e) Sportovní oblast – kategorie  

   - „Sportovec roku“ – s členěním dle skupin: 

    žáci – jednotlivci 

1. A. B. (tenis, Tenisový klub Havířov, z.s.)  

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

   na republikové úrovni 
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2. M. F. (racketlon, Racketlonový klub Havířov, z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

   na mezinárodní úrovni 

3. E. R. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding  

Havířov z.s.) 

    - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

      na republikové úrovni 

4. O. S. (atletika, Tělovýchovná jednota Start Havířov,  

zapsaný spolek) 

    - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na republikové a mezinárodní úrovni 

žáci – družstvo 

 Miniformace BAT (mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov) 

      - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové a na mezinárodní úrovni 

dorost – jednotlivci 

1. J. B. (dálkové plavání, Plavecký klub Havířov z.s.) 

    - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

      na republikové úrovni 

2. E. K. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding  

    Havířov z.s.) 

     - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

       na republikové úrovni 

3. E. M. (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 

    - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

      na republikové úrovni 

dorost – družstvo 

      1. Družstvo dětí (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 

      - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

             Havířova na republikové úrovni 

       2. Dvojice ve složení: N. V. a M. L. (bridž, Bridžový spolek Havířov) 

           - jmenovaná dvojice obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

              Havířova na republikové a mezinárodní úrovni  

    junioři – jednotlivci 

1. Š. B. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) 

    - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

      na republikové a mezinárodní úrovni 

2. T. K. S. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding  

     Havířov z.s.) 

     - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

        na republikové úrovni 

3. T. M. (atletika, Tělovýchovná jednota Start Havířov, z.s) 

     - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

       na republikové úrovni 

4. V. W. (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 

     - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

       na republikové úrovni 

5. A. J. (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 

          - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

            na republikové a mezinárodní úrovni 

junioři – družstvo 
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 1. Družstvo dětí (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 

     - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

        města Havířova na republikové úrovni 

 2. Družstvo  

     ve složení: K. H., N. H., M. Š.  

     (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) 

      - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

         Havířova na republikové úrovni 

  3. Miniformace BAT a MIX  

      ve složení: L. Ch., N. D., A. H.,  

    S. M., S. S., N. Š.  

    (mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov) 

     - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

       Havířova na republikové a mezinárodní úrovni 

dospělí – jednotlivci  

      1. K. W. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding  

          Havířov z.s.) 

     - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

             Havířova na republikové úrovni 

      2. J. V. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) 

          - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

             na republikové a mezinárodní úrovni 

       3. V. W. (atletika – překážkový běh, Tělovýchovná jednota  

            Start Havířov, zapsaný spolek) 

            - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

               na republikové úrovni 

dospělí – družstvo 

1. Družstva Sportovního klubu stolního tenisu Havířov, z.s.:  

    ve složení: K. Š., K. H., G. Š.,  

    N. H., J. V., O. B., Š. B., Z. 

    K., P. D. 

    - jmenovaní členové družstev obdrží společné ocenění za příkladnou     

      reprezentaci města Havířova na republikové úrovni 

2. Prvoligové družstvo mužů Atletiky Havířova 1965 

    (atletika, Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek)  

    - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města   

            Havířova na republikové úrovni 

- „Trenér“ 

    V. T. (rugby, Rugby Club Havířov, zapsaný spolek)  

           - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou trenérskou práci a dosahování      

             vynikajících výsledků mladých svěřenců 

- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 

    B. P. (volejbal) 

          - jmenovaný obdrží ocenění za mimořádný přínos v oblasti sportu  

            a dlouholetou vysoce úspěšnou trenérskou práci s volejbalovými svěřenci,  

            především s mládeží 

II. udělení Ceny města Havířova za rok 2022  

     Bc. N. B. za dlouhodobé vynikající pracovní nasazení, obětavost  

     a zkvalitnění zdravotní péče pro klienty Domova seniorů Havířov a rovněž  

     za lidský a vstřícný přístup k vedení kolektivu zdravotního personálu 
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     uložit odboru školství a kultury:  

     1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova 

     2. oznámit oceněným osobám, kolektivům a družstvům rozhodnutí ZMH  

         a pozvat je k převzetí ocenění  

 

 

381/7RM/2023 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov na spolufinancování  

výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením___________________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 

žádost TJ Slovan Havířov z.s., IČO: 45239070, o prodloužení záměru statutárního 

města Havířova poskytnout TJ Slovan Havířov, z.s., investiční dotaci  

na spolufinancování výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením, dle příloh  

č. 1 – 3 tohoto materiálu 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr poskytnutí investiční dotace TJ 

Slovan Havířov z.s., IČO: 45239070, na spolufinancování projektu výstavby hřiště 

s umělou trávou a osvětlením v letech 2023 až 2024, a to do výše max. 30 % 

z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 3 828 426,00 Kč,  

za podmínky schválení a transferu dotace z Národní sportovní agentury na účet  

TJ Slovan Havířov z.s. 

 

 

382/7RM/2023 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2023________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí 

informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části  

OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2023 

dle přílohy č. 11 

schválit  

1. navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“ na rok o 300 000,00 Kč dle přílohy č. 12 tohoto materiálu 

2. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova v roce 2023: 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 17 401 932,00 Kč, a to takto: 

sociální oblast:  

- registrované sociální služby  6 890 932,00 Kč,   

      dle přílohy č. 1a 
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- projekty a činnost na podporu aktivit  

     souvisejících se sociální oblastí                  1 461 000,00 Kč,  

dle přílohy č. 1b                              

    kulturní oblast    2 598 000,00 Kč,  

dle přílohy č. 2 

  školská oblast    1 452 000,00 Kč,  

dle přílohy č. 3a, b, c 

     oblast partnerských vztahů 86 000,00 Kč, dle přílohy č. 4 

   oblast prevence kriminality               196 000,00 Kč, dle přílohy č. 5  

   a protidrogové prevence 

   oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

   - podpora integrovaného  

     záchranného systému              600 000,00 Kč, dle přílohy č. 6a 

 - zdravotnictví           4 013 000,00 Kč, dle přílohy č. 6b 

 - životní prostředí             105 000,00 Kč, dle přílohy č. 6c  

b) ze sportovní sféry v celkové výši      35 889 400,00 Kč dle příloh č. 7a,b,c                                                                                                    

3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle schváleného vzoru  

s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. schvalovací 

části usnesení tohoto materiálu 

pověřit  

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000,00 Kč (včetně) 

v jednotlivých případech 

2. náměstkyni primátora pro školství a kulturu a náměstkyni primátora  

pro sociální oblast podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,  

a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,00 Kč v jednotlivých případech 

v mimosportovní oblasti 

3. náměstka primátora pro sport podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí  

dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,00 Kč v jednotlivých 

případech ve sportovní oblasti 

uložit 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace 

a dary“ dle bodu 1) schvalovací části tohoto usnesení do návrhu úprav rozpočtu II. 

na rok 2023  

 

 

383/7RM/2023 - Koncepce kultury města Havířova 2022-2030___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Koncepce kultury 

města Havířova 2022-2030 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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384/7RM/2023 - Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provozování  

automobilu v rámci projektu Taxík Maxík_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci 

projektu Taxík Maxík, ve znění přílohy č. 1  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátora pro sociální oblast Mgr. Stanislavu Goreckou k podpisu 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu 

Taxík Maxík 

Z: vedoucí OSV 

T: březen 2023 

 

 

385/7RM/2023 - Změna vedoucího pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   na   v ě d o m í 

 

rezignaci paní Mgr. B. K. na pozici vedoucí pracovní skupiny komunitního 

plánování sociálních služeb Osoby se zdravotním postižením   

 

s c h v a l u j e  

 

jmenování vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb 

Osoby se zdravotním postižením paní Mgr. R. V., DiS. 

 

 

386/7RM/2023 - Smlouva o údržbě zeleně na okružní křižovatce ul. Těšínská_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o údržbě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 

546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, za účelem provádění prací 

souvisejících s umístěním, realizací a údržbou zeleně na ochranném ostrůvku 

okružní křižovatky silnice I/11 umístěného na pozemku parc. č. 596/17,  

k.ú. Bludovice, za těchto podmínek: 

- na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 5 let od účinnosti smlouvy,  

s 60denní výpovědní dobou  

- bezúplatný smluvní vztah po celou dobu provádění údržby 
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387/7RM/2023 - Návrh na zrušení pracovní skupiny pro výběr dopravce MHD Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

zrušení pracovní skupiny pro přípravu zadávacího řízení na výběr dopravce  

pro zajištění Městské autobusové dopravy Havířov s účinností k 28.02.2023 

 

u k l á d á  

 

předat písemnou informaci o zrušení pracovní skupiny pro přípravu zadávacího 

řízení na výběr dopravce pro zajištění Městské autobusové dopravy Havířov  

všem jejím členům. 

 Z: vedoucí OKS 

            T: 03/2023 

 

 

388/7RM/2023 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 3/2022: Ekomobilita________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu a následnou realizaci projektu v rámci Výzvy  

č. 3/2022: Ekomobilita z Národního programu Životní prostředí, prostřednictvím 

Ministerstva životního prostředí (respektive Státního fondu životního prostředí ČR) 

 

u k l á d á 

 

1. zpracovat a odeslat elektronickou žádost o poskytnutí podpory skrze Agendový  

informační systém Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP ČR) 

v rámci Výzvy č. 3/2022: Ekomobilita 

   Z: vedoucí ORG 

   T: 15.12.2023 
2. administraci projektu v souladu se závaznými dokumenty  

Výzvy č. 3/2022: Ekomobilita 
   Z: vedoucí ORG 

T: konec udržitelnosti 
 

                
389/7RM/2023 - Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu 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 Moravskoslezskému  
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kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 1,  
a to: 
a) ve výši 7.500,00 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 7.500,00 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 podpisem Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 
uložit předložení smluv o poskytnutí dotace k podpisu 

      
   Z: vedoucí ORG 

   T: 31.03.2023 
 

 
390/7RM/2023 - Projektová dokumentace pro stavbu parkoviště na ul. E. Rošického  

a J. Žižky – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě___________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. rozšíření předmětu smlouvy o dílo č. 517/OÚR/22 dle Článku III této smlouvy  

o dodatečnou projektovou a inženýrskou činnost související se změnou způsobu 
odvodu dešťových vod stavby parkoviště E. Rošického a J. Žižky z původně 
požadované propustné dlažby nově formou zasakovacích vrtů a retenční nádrže  
(nový stavební objekt Odvodnění), a to za cenu těchto dodatečných činností  
pro projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby (DÚRSP)  
ve výši 15.000,00 Kč bez DPH (18.150,00 Kč včetně DPH) a pro projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby (DSP) ve výši 11.000,00 Kč bez DPH (13.310,00 Kč včetně DPH) 
 

2. z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení prodloužení  

termínu pro zpracování DÚRSP dle Článku IV odst. 1. písm. a) smlouvy  

o 90 kalendářních dnů 

 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 517/OÚR/22 na projektovou  

a inženýrskou činnost pro stavbu parkoviště E. Rošického a J. Žižky (číslo stavby 

22031) dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení se společností PUDIS a.s., Podbabská 

1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČO: 45272891  

 

p o v ě ř u j e 

 

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

o dílo č. 517/OÚR/22 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 517/OÚR/22 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 2/2023 

 

 

391/7RM/2023 - Projektová dokumentace pro stavbu parkoviště Sukova – uzavření  

Dodatku č. 1 ke smlouvě_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. rozšíření předmětu smlouvy o dílo č. 516/OÚR/22 dle Článku III této smlouvy  

o dodatečnou projektovou a inženýrskou činnost související se změnou způsobu 

odvodu dešťových vod stavby parkoviště Sukova z původně požadované 

propustné dlažby nově formou zasakovacích vrtů a retenční nádrže  

(nový stavební objekt Odvodnění), a to za cenu těchto dodatečných činností  

pro projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby (DÚRSP)  

ve výši 15.000,00 Kč bez DPH (18.150,00 Kč včetně DPH) a pro projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele 

stavby (DSP) ve výši 11.000,00 Kč bez DPH (13.310,00 Kč včetně DPH) 

 

2. z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení prodloužení  

termínu pro zpracování DÚRSP dle Článku IV odst. 1. písm. a) smlouvy  

o 90 kalendářních dnů 

 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 516/OÚR/22 na projektovou  

a inženýrskou činnost pro stavbu parkoviště Sukova (číslo stavby 22029)  

dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení se společností PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 

160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČO: 45272891  

 

p o v ě ř u j e 

 

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

o dílo č. 516/OÚR/22 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 516/OÚR/22 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 2/2023 
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392/7RM/2023 - Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova – nové vyhlášení – zahájení  

zadávacího řízení___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova – nové 

vyhlášení (stavba č. 21010) 

 

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. druh zadávacího řízení:    zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:     120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   750.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení:     ode dne účinnosti smlouvy,  

tj. zveřejnění smlouvy v registru 

smluv (předpoklad květen 2023) 

termín dokončení:  nejpozději do 300 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlouvy  

 

9. kritérium hodnocení:     nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH (váha 100 %) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), dokladydle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
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12. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně: 

a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce  

(nepřipouští se nová výstavba) vnitřních prostor jedné budovy v minimální 

hodnotě 30.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících 

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

požadovanou minimální hodnotu 

b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla instalace fotovoltaické elektrárny  

o instalovaném minimálním výkonu 8 kWp/na střeše 1 objektu, a to jak 

s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovaný minimální výkon. 

c) 1 zakázky, jejímž předmětem byla montáž slaboproudých rozvodů  

v minimální hodnotě 800.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně 

souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný 

předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu 

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

i společně stejnou zakázkou.) 

- osvědčení o odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího, a to platné osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené 

či hostující osoby dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby  

(Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup  

za stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti, a proto pozici stavbyvedoucího 

a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž osoba.) 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího  

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů  

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

d) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním  

v minimální výši 20.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 100.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,  

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14. podmínky realizace: 

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

charakteru se samostatným záručním listem, u kterých bude platit záruka 

poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců 

- předložení bankovní záruky za řádné provedení a dokončení celého díla  

   ve výši alespoň 5% z celkové ceny díla bez DPH nejpozději  
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   do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v záruční  

   době ve výši alespoň 5% z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den  

   doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla  

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2  

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek 

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

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení 

 

 

393/7RM/2023 - Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon  

TDS – dodatek č. 2 příkazní smlouvy__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. navýšení odměny za výkon technického dozoru stavebníka (TDS) stavby  

Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář (č. 18029) ke dni 

6. 2. 2023 o částku 93.000 Kč bez i včetně DPH z důvodu prodloužení realizace 

stavby způsobené prodlením zhotovitele stavby, přičemž část dosud neuhrazené 

odměny ve výši 253.000 Kč bude vyúčtována s datem zdanitelného plnění ke dni 

zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv  

 

2. navýšení odměny za výkon TDS stavby Rekonstrukce budovy č.p. 893  

na ul. U Jeslí na denní stacionář (č. 18029) po dni 6. 2. 2023 až ke dni ukončení 

činnosti o částku 830,00 Kč bez i včetně DPH denně za každý den výkonu TDS, 

přičemž tato část odměny bude vyúčtovaná na základě výkazu výkonu TDS  

až ke dni ukončení činnosti  

 

3. uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě zn. 869/OÚR/21 ze dne 30.11.2021  

na výkon TDS stavby Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní 

stacionář (č. 18029) v rozsahu bodu 1. a 2. se společností Lukáš Kačáni s. r. o., 

se sídlem V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová, IČO: 06586431 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2 k Příkazní 

smlouvě zn. 869/OÚR/21 ze dne 30.11.2021 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě zn. 869/OÚR/21  

ze dne 30.11.2021 

Z: vedoucí OÚR 

T: 02/2023 

 

         

394/7RM/2023 - Rekonstrukce budovy na ul. U Jeslí na denní stacionář – zpevněné  

plochy – uzavření smlouvy se společností Technické služby Havířov a.s._____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18029 – Rekonstrukce budovy  

č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – zpevněné plochy se společností 

Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601, s cenou 7 022 491,52 Kč bez DPH 

(8 497 214,74 Kč včetně DPH), s termínem plnění nejpozději do 90 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností plnění prostřednictvím poddodavatelů 

maximálně do 20% ceny díla  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo  

na realizaci stavby 18029 – Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní 

stacionář – zpevněné plochy se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit smlouvu o dílo k podpisu  

                            Z: vedoucí OÚR 

                            T: 02/2023 

 

 

395/7RM/2023 - Střechy budovy MMH – křídlo H – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

práce Střechy budovy MMH – křídlo H (stavba č. 21013) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 
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    čerpání dotace:     ne 

    přenesená daňová povinnost:   ano  

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky 

    předpokládané zahájení:                       ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy v registru  

předpoklad první polovina dubna 

2023) 

    

termín ukončení: nejpozději do 65 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

(zveřejnění smlouvy v registru 

smluv) 

  

6. kritérium hodnocení:     nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100 %) 

 

7. základní způsobilost dodavatele  

- 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 nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, 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 poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 

2 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení zateplení střechy a 

střešní hydroizolační folie mPVC o výměře min. 500 m² na tyto stavební 

práce vč. dodávek na 1 zakázce 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí 

vykonávat odborné vedení provádění stavby 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího a to: 

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

pozemní stavby  

- opatření k zajištění kvality předmětu plnění a to: 
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osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění střešní 

hydroizolačním PVC fólie, která bude použita při plnění veřejné zakázky 

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000, - 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, - Kč 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v záruční 

době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení 

písemné výzvy zhotovitele objednateli k převzetí dokončeného díla 

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- elektronickou formou 

 

13. složení hodnotící komise pro posouzení nabídek 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  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu Střechy 

budovy MMH – křídlo H 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu Střechy budovy MMH – křídlo H 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 03/2023 

 

 

396/7RM/2023 - Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně – zahájení zadávacího řízení_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

s názvem Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně (stavba č. 21081)   

  

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne  

 

3. dílčí plnění (fakturace):    ano (měsíční) 
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    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:    zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů  

 

6. výši požadované jistoty:   150.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    předpokládaný termín účinnosti 

    smlouvy, tzn. zveřejnění smlouvy 

    v registru smluv:    duben 2023  

 

    termín pro předání dokladů 

    před předáním staveniště:   nejpozději do 30 kalendářních  

   dnů ode dne účinnosti smlouvy 

    předpokládaný termín předání staveniště: duben 2023 na základě výzvy  

    termín dokončení:  nejpozději do 120 kalendářních  

dnů ode dne předání a převzetí  

staveniště 

 

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena  

    v Kč včetně DPH (váha 100 %) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), doklady dle ust. § 75 zákona 

 

11. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

a Výkon zeměměřických činností  

 

12. technickou kvalifikaci:  

-  seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně: 

a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba  

nebo rekonstrukce zpevněné plochy ze zámkové dlažby v minimální 

hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících 

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

požadovanou minimální hodnotu   

b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla montáž kanalizačního potrubí včetně  
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výustního objektu v minimální hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH/tyto 

stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak 

s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou minimální 

hodnotu  

c) 1 zakázky, jejímž předmětem byla nová výstavba nebo rekonstrukce  

stávajícího veřejného osvětlení v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez 

DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to 

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

hodnotu  

 

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

společně     stejnou zakázkou.) 

 

- osvědčení o odborné kvalifikaci osob, které se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky: 

1. stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí  

vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

a) platné osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

dle zákona č. 360/1992 Sb. (dále jen osvědčení o autorizaci) v oboru 

dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo rekonstrukce 

zpevněné plochy ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 3.000.000 Kč 

bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, a 

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

hodnotu 

2. osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1  

písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. (dále jen geodet dle písm. a): platné úřední 

oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. 

3. osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1  

písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. (dále jen geodet dle písm. c): platné úřední 

oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 

(Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup za stavbyvedoucího v 

době jeho nepřítomnosti, a proto pozici stavbyvedoucího a zástupce 

stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž osoba. U ostatních pozic může jedna 

osoba vykonávat i více pozic.) 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b)  

zákona v nabídce 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího  

a zástupce stavbyvedoucího 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů  

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

d) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním  
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v minimální výši 10.000.000 Kč s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informaci o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,  

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES  

 

14. podmínky realizace: 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v záruční  

době ve výši5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení 

písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení a posouzením splnění podmínek 

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

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících 

se předmětného zadávacího řízení 

 

 

397/7RM/2023 - Objekt DAKOL u ZŠ Moravská – výměna výplní otvorů – zahájení  

zadávacího řízení___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

s názvem Objekt DAKOL u ZŠ Moravská – výměna výplní otvorů  

(stavba č. 19044) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesenou daňovou povinnost:  ano 

 

4. druh zadávacího řízení:    zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   160.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne 
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8. dobu realizace veřejné zakázky:  

    termín zahájení:    ode dne účinnosti smlouvy  

    (zveřejnění smlouvy 

    v registru smluv – předpoklad  

    druhá polovina měsíce dubna  

    2023) 

    předpokládaný termín předání staveniště:  červen 2023 (na základě výzvy) 

    termín dokončení:  nejpozději do 70 kalendářních dní  

ode dne předání staveniště 

 

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

    bez DPH (váha 100 %) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), doklady dle ust. § 75 zákona 

 

11. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

12. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně 2 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení výměny 

původních nebo zabudování nových otvorových výplní včetně  

s tím souvisejících stavebních prací v minimální hodnotě 5.000.000 Kč bez 

DPH / tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak 

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

- osvědčení o odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího, a to platné osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené 

či hostující osoby v oboru pozemní stavby (Pozice zástupce stavbyvedoucího 

je definována jako zástup za stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti, tzn. 

vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby. Pozici 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího proto nemůže vykonávat tatáž 

osoba.) 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů  

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  
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odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

d) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním  

v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,  

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14. podmínky realizace: 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v záruční  

době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení 

písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek 

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

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení 

 

 

398/7RM/2023 - Schválení strategického dokumentu Plánu udržitelné městské mobility  

statutárního města Havířova – SUMP_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit dokument Plán udržitelné městské mobility 

statutárního města Havířova – SUMP ve znění Přílohy č. 3 

 

 

399/7RM/2023 - Předložení žádosti o podporu na projekt Parkoviště u nemocnice___________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu a následnou realizací projektu Parkoviště  

u nemocnice v rámci 19. výzvy Ministerstva životního prostředí Programu Životní 

prostředí 2021 – 2027  
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u k l á d á 

 

1. zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými  

dokumenty Programu Životní prostředí 2021-2027  

 

Z: vedoucí OÚR 

          T: 31.10.2023 

 

2. administraci projektu v souladu se závaznými dokumenty Programu Životní  

prostředí 2021-2027  

Z: vedoucí OÚR 

T: konec udržitelnosti 

 

 

400/7RM/2023 - Předložení žádosti o podporu na projekt Parkoviště na ul. M. Kudeříkové  

a Lašská__________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu a následnou realizací projektu Parkoviště  

na ul. M. Kudeříkové a Lašská v rámci 19. výzvy Ministerstva životního prostředí 

Programu Životní prostředí 2021 – 2027  

 

u k l á d á 

 

1. zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty Programu Životní prostředí 2021-2027  

Z: vedoucí OÚR 

          T: 31.10.2023 

 

2. administraci projektu v souladu se závaznými dokumenty Programu  

Životní prostředí 2021-2027  

Z: vedoucí OÚR 

T: konec udržitelnosti 

 

 

401/7RM/2023 - Uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených  

s realizací záměru ekologické revitalizace______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených  

s realizací záměru ekologické revitalizace v rámci realizace projektu Park za KD 

Radost Havířov s Ministerstvem financí ČR, se sídlem Letenská 525/15,  

118 10 Praha 1, IČO: 00006947 ve znění přílohy 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 

spojených s realizací záměru ekologické revitalizace ve znění přílohy 

 

Z: vedoucí OÚR 

          T: 24.02.2023 

 

 

402/7RM/2023 - Grantové řízení Oranžové hřiště z Nadace ČEZ – předložení žádosti  

o nadační příspěvek_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení Oranžové hřiště 

z Nadace ČEZ 

 

u k l á d á 

 

1. zpracovat a odeslat žádost o nadační příspěvek na projekt 3D hřiště v parku  

pod soudem v souladu s podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 

z Nadace ČEZ 

Z: vedoucí OÚR 

T: 31.03.2023 

 

2. administraci projektu v souladu s podmínkami grantového řízení  

Oranžové hřiště z Nadace ČEZ 

Z: vedoucí OÚR 

T: konec udržitelnosti 

 

 

403/7RM/2023 - Vyřazení svěřeného majetku – SSRZ Havířov___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních 

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

IČO: 00306754, v souvislosti s realizací investiční akce „Rekonstrukce hřiště  

u ZŠ Gorkého, Havířov-Město“ vyřazení neupotřebitelného svěřeného investičního 

majetku fyzicky a z účetní evidence, a to: 

 

a) Stavba evidovaná pod názvem „hřiště ZŠ Gorkého“ 

Inventární číslo:  210005 

Datum pořízení:  1. 12. 1993 

Pořizovací cena:  2 589 769,91 Kč 

Zůstatková cena:        546 306,15 Kč 
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b) Stavba evidovaná pod názvem „oplocení hřiště ZŠ Gorkého“ 

Inventární číslo:  210075 

Datum pořízení:  1. 8. 2012 

Datum zařazení:  1. 8. 2012 

Pořizovací cena:  289 597,00 Kč 

Zůstatková cena:  216 858,00 Kč 

 

 

404/7RM/2023 - Vyřazení svěřeného majetku – SSRZ Havířov___________________________ 

 

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, vyřazení svěřeného 

neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence, a to: 

 

drobná stavba evidovaná pod názvem „komplex venkovní hrací SET Brnk  

MŠ Dolní Suchá “ 

inventární číslo:  210173 

datum pořízení:  30. 9. 2018 

pořizovací cena:  68 000,00 Kč  

zůstatková cena:  25 121,00 Kč (k 31. 12. 2022) 

 

 

405/7RM/2023 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního  

do fondu investic___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  

736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 60337583, převod finančních prostředků  

ve výši 2 842 370,00 Kč z fondu rezervního do fondu investic 

 

Z: ředitel SSmH 

T: březen 2023 

 

 

406/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje – Pečovatelská služba__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
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Moravskoslezského kraje na projekt Podpora odborného vzdělávání  

pracovníků – pečovatelská služba ve výši 100 000,00 Kč 

 

Z: ředitel SSmH 

T: leden 2023 

 

 

407/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje – Nízkoprahové denní centrum 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

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

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Podpora odborného vzdělávání 

pracovníků – Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší  

ve výši 30 200,00 Kč 

Z: ředitel SSmH 

T: leden 2023 

 

 

408/7RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje – Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

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

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Podpora odborného vzdělávání 

pracovníků – Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD ve výši 35 400,00 Kč 

 

Z: ředitel SSmH 

T: leden 2023 

 

 

409/7RM/2023 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu  

Teplo na dlani______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

dodatečné podání žádosti o příspěvek ve výši 250 000,00 Kč příspěvkové 

organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, na projekt Stropní 

zvedací a asistenční systém pro seniory z Nadačního fondu Teplo na dlani,  

se sídlem Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark, IČ: 06486282 
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p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana Černého 

podpisem Darovací smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. 

 

Z: ředitel SSmH 

T: září 2023 

 

 

410/7RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti Nadace OKD______________ 

 

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 Nadace OKD – dotační program Pro region 2023,  

se sídlem Karola Śliwky149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 278 32 813  

ve výši 65 823,80 Kč. 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: únor 2023 

 

 

411/7RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

města Orlová______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470,  

podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Orlová, se sídlem Osvobození 796,  

735 14 Orlová – Lutyně, IČO: 00297577 ve výši 10 000,00 Kč. 

  

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: únor 2023 

 

 

412/7RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

MOb MHaH_______________________________________________________ 

 

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 rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,  
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se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 00845451  

ve výši 5 000,00 Kč. 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: únor 2023 

 

 

413/7RM/2023 - Žádost o souhlas s čerpáním účelových fondů příspěvkové organizace_______ 

 

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, čerpání 

účelových fondů příspěvkové organizace, a to konkrétně rezervního fondu  

ve výši 1 000 000,00 Kč a fondu odměn ve výši 485 480,00 Kč. 

 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: únor 2023 

 

 

414/7RM/2023 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce  

Horní Domaslavice_________________________________________________ 

 

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 rozpočtu obce Horní Domaslavice, se sídlem  

Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice ve výši 5 000,00 Kč. 

 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: únor 2023 

 

 

415/7RM/2023 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2023 – projekty  

MKS Havířov______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

se změnou termínu realizace projektu „Harmonogramu významných 

celoměstských akcí v roce 2023“, s pořadatelstvím Městského kulturního 

střediska Havířov, IČO: 00317985 takto: 

 

změna termínu projektu „Havířovský májový den“ s datem 1.5.2023 na 31.5.2023 
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416/7RM/2023 - 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 100 000,00 Kč 

poskytovatel daru:  TSC Cleaning, a.s. IČO 25368907,  

    se sídlem Stodolní 316/2, 

                                  702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

specifikace daru:  finanční dar na částečné pokrytí nákladů organizačního  

    a technického zabezpečení akce „Ples pro Havířov“ 

 

 

417/7RM/2023 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem  

U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631  

(dále jen „společnost MRA, s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatele společnosti MRA, s.r.o. o svolání jednání jediného společníka  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu 

dne 15.5.2023 ve 14.00 hodin na Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, 

Havířov-Město, v zasedací místnosti Rady města Havířova, II. poschodí hlavní 

části budovy RADNICE s tímto navrženým pořadem jednání: 

    1. Prezence 

    2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

    3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího majetku 

 za rok 2022 

    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2022 

    6. Zpráva dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o.   

        - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 

        - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o.  

za rok 2022 

        - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2022 

        - o výsledcích kontrolní činnosti 

    7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022 

    8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2022 
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    9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2022,  

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

  10. Různé  

      

2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o. o účast na valné hromadě 

 dne 15.5.2023 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelům a předsedovi dozorčí  

rady společnosti MRA, s.r.o.  

   Z: vedoucí OPS 

   T: 24.02.2023  

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 15.5.2023 na odbor  

kancelář primátora v elektronické podobě 

      

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 12.4.2023 

 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 15.5.2023 na internetových  

stránkách společnosti MRA, s.r.o. 

   Z: jednatelé MRA,s.r.o. 

   T: 12.4.2023 

 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu  

dne 15.5.2023 na odbor kancelář primátora 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 3.5.2023 

 

5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu dne 15.5.2023  

na odbor kancelář primátora v elektronické podobě 

      

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 5.5.2023 

 

 

418/7RM/2023 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady_____________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.,  

se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané 

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305  

(dále jen „společnost Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatele společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. o svolání jednání  

jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná 

hromada“) v termínu dne 15.5.2023 ve 14.10 hodin na Magistrátu města 

Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, v zasedací místnosti Rady města 
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Havířova, II. poschodí v hlavní části budovy RADNICE s tímto navrženým 

pořadem jednání: 

    1. Prezence 

    2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

    3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Restaurace Radnice  

Havířov, s.r.o. a stavu jejího majetku za rok 2022 

    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 

2022 

    6. Zpráva dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. 

        - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 

        - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti Restaurace Radnice  

Havířov, s.r.o. za rok 2022  

        - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2022 

         - o výsledcích kontrolní činnosti 

    7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Restaurace Radnice Havířov,  

s.r.o. za rok 2022 

    8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.  

za rok 2022, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

    9. Různé  

    

2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.  

o účast na valné hromadě dne 15.5.2023 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednateli společnosti Restaurace Radnice  

Havířov, s.r.o.  

   Z: vedoucí OPS 

   T: 24.2.2023 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 15.5.2023 na odbor  

kancelář primátora v elektronické podobě 

   Z: jednatel RRH, s.r.o. 

   T: 12.4.2023 

 

3. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu  

dne 15.5.2023 na odbor kancelář primátora 

   Z: jednatel RRH, s.r.o.

   T: 3.5.2023 

 

4. předat podepsané materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu dne 15.5.2023  

na odbor kancelář primátora v elektronické podobě 

   Z: jednatel RRH, s.r.o.

   T: 5.5.2023 
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419/7RM/2023 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady_________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  

se sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B,  

vložce 1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“)  

 

ž á d á   

 

1. představenstvo společnosti HTS, a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu 

dne 15.5.2023 v 14:20 hodin v zasedací místnosti Rady města Havířova na 

Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, ve II. poschodí 

hlavní části budovy RADNICE, s tímto navrženým pořadem valné hromady:  

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, skrutátora, zapisovatele  

    a 2. ověřovatele zápisu  

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s.  

a stavu jejího majetku za rok 2022 

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi  

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2022 

6. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

         - o její kontrolní činnosti za rok 2022 

         - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 

         - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 

         - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2022 

7. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky společnosti 

HTS, a.s. 

8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2022 

9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2022 včetně stanovení  

výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

10.  Různé 

 

2. členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti HTS, a.s.  

o účast na valné hromadě dne 15.5.2023 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, předsedovi  

dozorčí rady a řediteli společnosti HTS, a.s.      

                                                                                            Z: vedoucí OPS 

                                                                                            T: 24.02.2023 
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2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 15.5.2023  

na odbor kancelář primátora v elektronické podobě 

 

Z: představenstvo 

     HTS, a.s. 

                                                                                 T: 12.04.2023 

 

3.uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne 15.5.2023 na internetových  

stránkách společnosti HTS, a.s.                                                                           

                                                                                     Z: představenstvo  

     HTS, a.s. 

                                                                                T: 12.04.2023 

 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 15.5.2023 na odbor kancelář primátora  

 

                                       Z: předseda  

      představenstva  

      HTS, a.s.  

               T: 03.05.2023 

 

5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 15.5.2023 na odbor kancelář primátora v elektronické podobě                                                                              

         

                                                                                            Z: předseda  

     představenstva  

     HTS, a.s.  

                               T: 05.05.2023 

 

 

420/7RM/2023 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady_________________  

 

Rada města Havířova 

jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen 

„společnost TSH a.s.“)  

 

ž á d á 

 

1. představenstvo společnosti TSH a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu 

dne 15.5.2023 ve 14:30 hodin v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, ve II. 

poschodí hlavní části budovy RADNICE, s tímto navrženým pořadem valné 

hromady:  

     1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

     2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu 

    3. Schválení pořadu valné hromady 

    4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s.  
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a stavu jejího majetku za rok 2022 

    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi  

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2022 

    6. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

       - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 

       - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 

       - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2022 

       - o výsledcích kontrolní činnosti 

   7. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2022  

a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

   8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2022 

   9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2022 včetně  

stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

 10. Různé 

  

2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti TSH a.s. o účast  

na valné hromadě dne 15.5.2023 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, předsedovi  

dozorčí rady a řediteli společnosti TSH a.s.     

                                                                                            Z: vedoucí OPS 

                                                                                            T: 24.02.2023 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 15.5.2023  

na odbor kancelář primátora v elektronické podobě 

         Z: představenstvo  

     TSH a.s.  

                                                                                T: 12.04.2023 

 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne 15.5.2023  

na internetových stránkách společnosti TSH a.s. 

                                                                                Z: představenstvo  

     TSH a.s.  

                                                                                T: 12.04.2023 

 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 15.5.2023 na odbor kancelář primátora  

Z: předseda     

     představenstva  

     TSH a.s. 

               T: 3.5.2023 
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5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 15.5.2023 na odbor kancelář primátora v elektronické podobě 

 

Z: předseda    

     představenstva  

     TSH a.s. 

                             T: 5.5.2023 

 

 

421/7RM/2023 - ČSAD Havířov a.s. – návrh na změnu zástupce města v dozorčí  

radě společnosti____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

navrhnout podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v obchodní společnosti ČSAD 

Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO 45192081 

(dále též „společnost ČSAD Havířov a.s.“)  

a) odvolání pana H. S. z funkce člena dozorčí rady společnosti  

ČSAD Havířov a.s. 

b) zvolení pana R. S. do funkce člena dozorčí rady společnosti  

ČSAD Havířov a.s. 

uložit zaslat návrh zástupce města v dozorčí radě společnosti ČSAD Havířov a.s. 

 

                                                                                                                        

422/7RM/2023 - Zánik funkce přísedícího Okresního soudu v Karviné____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí žádost o ukončení činnosti 

přísedícího Okresního soudu v Karviné  

1. pana J. B., trvale bytem ………………………………………….., a zánik jeho 

funkce ke dni 28.2.2023 

2. paní A. F., trvale bytem ………………………………………….., a zánik její 

funkce ke dni 28.2.2023                                                                                                                  

 

 

423/7RM/2023 - Sdělení – volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady společnosti  

Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

volbu předsedy a místopředsedy dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice 

Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534 
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zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 

17305 ke dni 12.1.2023: 

předseda dozorčí rady   Ing. R. C., nar. …………………….,  

bytem ……………………………….,  

PSČ …………… 

místopředseda dozorčí rady  pan R. K., nar. ……………………  

bytem …………………………………,  

PSČ ………….. 

 

 

424/7RM/2023 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

s účinností od 1.3.2023 počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova, mimo 

zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce),  

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance 

zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů, na 331 

 

 

425/7RM/2023 - Stížnosti – přehled za r. 2022_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii 

Havířov v roce 2022 

 

    

426/7RM/2023 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem  

Havířov za rok 2022________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem  

za rok 2022 dle přílohy  

 

u k l á d á 

 

zveřejnit Výroční zprávu na webových stránkách města 

 

          Z: vedoucí KP 

T: 28.02.2023 
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427/7RM/2023 - Vyvěšení tibetské vlajky_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s o u h l a s í 

 

s připojením statutárního města Havířova k mezinárodní kampani „Vlajka  

pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2023 před budovou 

Magistrátu města Havířova  

 

 

428/7RM/2023 - Náhrada škody_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

dopisy paní H. S., č.j. MMH/551/2023 doručený dne 2.1.2023  

a č.j. MMH/21405/2023 doručený dne 25.1.2023, jako reakci na výši požadované 

škody dle usnesení č. 192/3RMH/2022 

 

n e s o u h l a s í 

 

1. s prominutím náhrady škody dle návrhu paní H. S. 

2. s dalšími návrhy na způsob řešení náhrady škody dle výše uvedených dopisů 

 

s o u h l a s í 

 

se způsobem náhrady škody MŠ Sukova Havířov v celkové výši dle usnesení RMH 

č. 192/3RM/2022 ze dne 28.11.2022 formou v měsíčních splátek ve výši 10.000 Kč  

 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstkyni primátora pro školství a kulturu Mgr. Janu Feberovou podpisem 
dohody o splátkách náhrady škody 

          Z: vedoucí OŠK  

          T: 28.02.2023  
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí dopis adresovaný Zastupitelstvu města Havířova  
paní H. S. č.j. MMH/551/2023 doručený dne 2.1.2023 a k němu přijaté usnesení 
RMH 
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429/7RM/2023 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 4. čtvrtletí 2022__________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  
ve 4. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č. 1.  

 

 

430/7RM/2023 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku______________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. bezúplatný převod majetku České republiky, s nímž přísluší hospodařit 
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, do majetku statutárního města 
Havířova: 
a) osobního automobilu tovární značky Škoda Yeti 2.0/81 kW 4x4,  

RZ: 9T5 8781, s pořizovací cenou 665 100,00 Kč vč. DPH v roce 2014, 
k využití prostřednictvím JSDH Havířov-Město, 

b) osobního automobilu tovární značky Škoda Yeti 2.0 TDI CR DPF/81 kW,  
RZ: 9T0 4174, s pořizovací cenou 683 800,00 Kč vč. DPH v roce 2013, 
k využití prostřednictvím JSDH Havířov-Životice, 

2. uzavření smluv o bezúplatném převodu majetku v rozsahu bodu 1. tohoto 
usnesení, dle přílohy č. 1 a 2, 

pověřit primátora statutárního města Havířova, Ing. Josefa Bělicu, MBA, podpisem 
smluv o bezúplatném převodu majetku dle přílohy č. 1 a 2, 
uložit předložení smluv o bezúplatném převodu majetku dle přílohy č. 1 a 2 
k podpisu.        

                                    Z: vedoucí KP  

                         T: 31.05.2023 

 

 

431/7RM/2023 - Cena primátora města do tomboly na reprezentační ples města  

Havířova – schválení pořízení věcného daru____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pořízení věcného daru, ceny primátora města, do tomboly na reprezentační  

ples města Havířova, konaný dne 17. 2. 2023 ve výši maximálně 15 000,- Kč  

včetně DPH 
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u k l á d á 

 

zajistit pořízení věcného daru, ceny primátora města, do tomboly na reprezentační 

ples města Havířova 

                                                                                                 Z: vedoucí KP 

                                                                                                 T: 17.02.2023 

 

  

432/7RM/2023 - Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 27.02.2023_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které  

se bude konat dne 27. února 2023 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  

dle upravené přílohy. 

 

 

433/7RM/2023 - Změny ve složení komisí_____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci pana Ing. J. W. na funkci člena Občanské komise č.2  

pro část města Havířov – Dolní Datyně 

rezignaci pana Ing. J. D. na funkci člena Občanské komise č.8  

pro část města Havířov – Město 

 

o d v o l á v á 

 

1. pana Ing. Z. D. z funkce člena Občanské komise č.2  

    pro část města Havířov – Dolní Datyně 

 

2. paní L. P. z funkce předsedkyně Občanské komise č.3  

    pro část města Havířov – Dolní Suchá 

 

3. pana M. P. z funkce člena Občanské komise č.4  

    pro část města Havířov – Prostřední Suchá 

    pana J. W. z funkce předsedy Občanské komise č.4  

    pro část města Havířov – Prostřední Suchá 

    pana K. M. z funkce člena Občanské komise č.4  

    pro část města Havířov – Prostřední Suchá 

 

4. pana L. A. z funkce člena Občanské komise č.5  

    pro část města Havířov – Šumbark 

 

5. pana Ing. P. M. z funkce předsedy Občanské komise č.6  

    pro část města Havířov – Životice 
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6. pana PhDr. L. M. z funkce člena Občanské komise č.7   

    pro část města Havířov – Podlesí 

 

7. pana Ing. D. J. z funkce předsedy Občanské komise č.8 pro část města  

    Havířov – Město 

    pana Ing. J. D. z funkce člena Občanské komise č.8 pro část města  

    Havířov – Město 

 

8. paní M. J. z funkce členky Komise kulturní a letopisecké RMH 

 

v o l í  

 

1. pana Ing. P. Ch. do funkce člena Občanské komise č.1  

    pro část města Havířov - Bludovice 

 

2. pana J. L. do funkce člena Občanské komise č.2  

    pro část města Havířov – Dolní Datyně  

 

3. paní Z. K. do funkce členky Občanské komise č.3  

    pro část města Havířov – Dolní Suchá 

    paní V. P. do funkce členky Občanské komise č.3  

    pro část města Havířov – Dolní Suchá 

    paní M. V. do funkce členky Občanské komise č.3  

    pro část města Havířov – Dolní Suchá 

    paní B. D. do funkce předsedkyně Občanské komise č.3  

    pro část města Havířov – Dolní Suchá 

 

4. pana M. P. do funkce předsedy Občanské komise č.4  

    pro část města Havířov – Prostřední Suchá 

    pana J. W. do funkce člena Občanské komise č.4  

    pro část města Havířov – Prostřední Suchá 

 

5. pana Mgr. T. M. do funkce člena Občanské komise č.5  

    pro část města Havířov – Šumbark 

 

6. pana Ing. J. D. do funkce předsedy Občanské komise č.6  

    pro část města Havířov – Životice 

    pana Ing. P. M. do funkce člena Občanské komise č.6  

    pro část města Havířov – Životice 

 

7. pana Ing. J. Č. do funkce člena Občanské komise č.7  

    pro část města Havířov – Podlesí 

    pana Ing. Jakuba Chlopeckého , Ph.D. do funkce člena Občanské komise č.7  

    pro část města Havířov – Podlesí 

 

8. paní Ing. I. M. do funkce předsedkyně Občanské komise č.8  

    pro část města Havířov – Město 
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9. paní A D.  

    do funkce členky Komise pro občanské záležitosti RMH 

    pana M. S., DiS.  

    do funkce člena Komise pro občanské záležitosti RMH 

 

10. pana Bc. D. H. do funkce člena Komise kulturní a letopisecké RMH 

 

 

434/7RM/2023 - Jmenování vedoucí odboru vnitra a živnostenský úřad MMH______________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

Mgr. R. F. do funkce vedoucí odboru vnitra a živnostenský úřad Magistrátu města 

Havířova s účinností od 1.4.2023 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA      Ing. Ondřej BARÁNEK  

primátor města      náměstek primátora 

pro ekonomiku a správu majetku 
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