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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.06.2022 

 
4345/86RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 86. schůze RMH, konané dne 6. června 2022 
 
4346/86RM/2022 - Zprávy o ověření zápisu z 85. schůze RMH, konané dne 23.05.2022  

a z 87. schůze RMH, konané dne 02.06.2022 
 

4347/86RM/2022 - Schválení pořadu 86. schůze RMH, konané dne 6. června 2022 
 
4348/86RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 86. RMH 
 
4349/86RM/2022 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a  
                                upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 
 
4350/86RM/2022 - Finanční zajištění veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“ 
 
4351/86RM/2022 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitého majetku města a jeho  
                                finanční zajištění 
 
4352/86RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Jedlová 493/2 
 
4353/86RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Generála Svobody  
                                266/15, CETIN a.s. 
 
4354/86RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jarošova 1194/31b,  
                                CETIN a.s. 
 
4355/86RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jarošova 1194/31b 
 
4356/86RM/2022 - Změna usnesení - ukončení nájmu, nájem části nemovité věci  
                                – ul. Dlouhá třída 474/25 
 
4357/86RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Komunardů 983/4  
 
4358/86RM/2022 - Rozšíření ordinačních hodin - zdravotní středisko na ul. Budovatelů 
 
4359/86RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 470/17 
 
4360/86RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  
                                – Dlouhá třída 475/27 
 
4361/86RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
 
4362/86RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s. 
 
4363/86RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ  
                                Distribuce, a. s. 
 
4364/86RM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město,  
                                Rozšíření 
 
4365/86RM/2022 - Spoluvlastnické podíly na pozemcích v k. ú. Horní Dolce, k. ú. Jaroměř,  
                                 záměr prodeje  
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4366/86RM/2022 - Navýšení rozsahu nájmu pozemku parc. č. 4600, k. ú. Havířov- město, pro  
                                výstavbu kanalizace v lokalitě Důlňák 
 
4367/86RM/2022 - Prodej vodovodu v k. ú. Prostřední Suchá do vlastnictví provozovatele,  
                                SmVak Ostrava                            
 
4368/86RM/2022 - Výpůjčka části pozemku v k. ú. Havířov-město, parc. č. 1534/1, pro účely  
                                výstavby cyklostezky na Náměstí Republiky   
 
4369/86RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1143/8, k. ú. Bludovice 
 
4370/86RM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá 
 
4371/86RM/2022 - Přijetí daru - pozemku parc. č. 2230/65, k. ú. Havířov-město pro výstavbu  
                                parkoviště 
 
4372/86RM/2022 - Zřízení práva stavby k částem pozemků ve vlastnictví města 
 
4373/86RM/2022 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2021 a účetní závěrka města  
                                Havířova sestavená k 31. 12. 2021 
 
4374/86RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 46. – 80.  
 
4375/86RM/2022 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 
 
4376/86RM/2022 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023 
 
4377/86RM/2022 - Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova do roku 2027  
                                s analýzou financí a ratingem 
 
4378/86RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4379/86RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  
                                bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 
4380/86RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
                                Havířov-Město  
 
4381/86RM/2022 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu  
                                J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí 
 
4382/86RM/2022 - Návrh změny výdajů na položce „Opravy a udržování“ v rámci 
                                schváleného rozpočtu OŠK na rok 2022 a zařazení realizace stavby 
 
4383/86RM/2022 - Uzavření smluv o centralizovaném zadání veřejné zakázky na outsourcing  
                                pro MŠ a zajištění financování  
 
4384/86RM/2022 - Jmenování konkurzní komise pro nově vyhlášené konkurzní řízení na  
                                vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Moravská Havířov 
 
4385/86RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
4386/86RM/2022 - Zvýšení a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2022  
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4387/86RM/2022 - Změna účelu schváleného investičního příspěvku – ZŠ Mládežnická  
                                Havířov 
    
4388/86RM/2022 - Změna výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku 
                                - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
 
4389/86RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – MŠ Petřvaldská Havířov 
 
4390/86RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního  
                                majetku- ZŠ Kapitána Jasioka Havířov   
 
4391/86RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov                                                                        
 
4392/86RM/2022 - Souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů nákladových účtů  
                                - Asterix – SVČ, p.o., Havířov 
 
4393/86RM/2022 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská  
                                Havířov 
 
4394/86RM/2022 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  
                                na rok 2022 – 2. dotační kolo 
 
4395/86RM/2022 - Mimořádná přidělení konkrétních bytů v Domech s pečovatelskou službou  
                                v majetku statutárního města Havířova 
 
4396/86RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI, provedení technického  
                                zhodnocení svěřeného majetku, pořízení investičního majetku – SSRZ  
                                Havířov 
 
4397/86RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje –  
                                Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi  
                                v Havířově 
 
4398/86RM/2022 - Souhlas s podpisem Smlouvy o převodu činností, práv, povinností, závazků  
                                a převodu movitých věcí - středisko Rehabilitace 
 
4399/86RM/2022 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku - Městská knihovna  
                                Havířov 
 
4400/86RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  
                                investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace  
 
4401/86RM/2022 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a o zabezpečení veřejného  
                                pořádku 
4402/86RM/2022 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
4403/86RM/2022 - „Beach volejbal v Havířově, II. etapa“– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  
                                238/OÚR/22 se společností Technické služby Havířov a.s. 
 
4404/86RM/2022 - „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
                                č. 73/OÚR/22 
 
4405/86RM/2022 - CEVYKO a.s. – rozhodnutí o osobě náhradníka na valné hromady  
                                společnosti 



 
 

USNESENÍ 

z 86. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.06.2022 

5 

 
4406/86RM/2022 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 22.6.2022 
 
4407/86RM/2022 - ZPŘ/191/OÚR/22 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská,  
                                Havířov – Šumbark“ - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy 
 
4408/86RM/2022 - ZPŘ/193/OÚR/22 - „Parkoviště na ul. Dělnická“ - rozhodnutí o výběru  
                                a uzavření smlouvy 
 
4409/86RM/2022 - Dohoda o prodloužení Smlouvy o umístění Technického zařízení na úseku ´ 
                                řidičských průkazů            
 
4410/86RM/2022 - Poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice 
 
4411/86RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš - Chorvatsko  
                                dne 23.-26. 6. 2022 
 
4412/86RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianske Teplice  
                                dne 17.-19. 6. 2022 
 
4413/86RM/2022 - Změny ve složení Komise energetické RMH 
 
4414/86RM/2022 - Koncepce rozvoje školství statutárního města Havířov na období 2022–2030 
 
4415/86RM/2022 - Koncepce a poradenství v ICT - zahájení zadávacího řízení 
 
4416/86RM/2022 - ZPŘ/228/OÚR/22 - „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město“  
                                - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy 
 
4417/86RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – SSRZ Havířov 

 
4418/86RM/2022 - Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  
                                dne 20.06.2022 
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U S N E S E N Í 
z 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.06.2022 

 
4345/86RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 86. schůze RMH, konané dne 6. června 2022__ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 86. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 6. června 2022 

Mgr. Ivu GEORGIU 
 

 
4346/86RM/2022 - Zprávy o ověření zápisu z 85. schůze RMH, konané dne 23.05.2022  

a z 87. schůze RMH, konané dne 02.06.2022___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávy ověřovatelů zápisu z 85. schůze RMH, která se konala dne  
23. května 2022 a z 87. schůze RMH, která se konala dne 2. června 2022 

 

 
4347/86RM/2022 - Schválení pořadu 86. schůze RMH, konané dne 6. června 2022__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený pořad 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 6. června 2022 
dle přílohy  

 

 
4348/86RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 86. RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
v y p o u š t í 
 
úkoly: krátkodobé 

 
4167/83RM/2022 Poskytnutí dotace na ošetření dubu rostoucího na pozemku  

s parc. č. 4327 v k. ú. Havířov-město 
4180/83RM/2022 ZPŘ/59/OÚR/22 - „Cyklostezka na náměstí Republiky“ – 

rozhodnutío výběru a uzavření smlouvy 
4204/84RM/2022 Zřízení pozemkových služebností 
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4220/84RM/2022 „Projektové dokumentace – rekonstrukce elektroinstalací 
ve školských zařízeních“ - zahájení zadávacího řízení 

4224/84RM/2022 Souhlas s přijetím dotace na rok 2022 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 
dotace 

4232/84RM/2022 Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu 
ochránců přírody Nový Jičín   

4268/85RM/2022 Návrh odměny ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, stanovení úkolů vedoucí 
ke zlepšení hospodaření PO a návrh osobního příplatku ředitelce 
MŠ Petřvaldská Havířov 

4270/85RM/2022 Vyhlášení nového konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele MŠ Moravská Havířov  

4282/85RM/2022 Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova – změna 
statutu 

4298/85RM/2022 ZPŘ/198/MP/22 - „Dodávka 2 vozidel pro MP - nové vyhlášení“  
– zrušení zadávacího řízení 

4300/85RM/2022 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci Nadační 
fond Tesco 

4310/85RM/2022 ZPŘ/194/OÚR/22 - „Výměna elektroinstalace a osvětlení ve 
školách“ – zrušení zadávacího řízení  

 

 
4349/86RM/2022 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informace o stavu a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a 
ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za 
období leden - duben 2022 dle důvodové zprávy 
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a 
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov 
1. ve výši 852 800,- Kč 
    na úhradu vybudování dohlížecích pracovišť včetně přivedení signálu pro  
    umožnění aktuálního a následného vstupu pro OO PČR 1 a PČR 3 do  
    městského kamerového a dohlížecího systému MP Havířov  
2. ve výši 257 000,- Kč 
na zakoupení 6 ks otočných terčů včetně řídící jednotky jako výměnu za 
nefunkční a neopravitelné stávající terče na střelnici MP Havířov   
uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení 
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě 
Havířově do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2022  
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4350/86RM/2022 - Finanční zajištění veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“_________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit navýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 Městské policii Havířov  
z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) o částku 900 000,00 Kč na nákup výpočetní 
techniky v rámci řízeného projektu transformace ICT infrastruktury MMH 
uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené navýšení z Fondu rezerv  
a rozvoje do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2022  

 

 
4351/86RM/2022 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitého majetku města a jeho  
                                finanční zajištění_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit budoucí finanční zajištění veřejné zakázky „Dodání a implementace 
nového informačního systému pro MP Havířov“ v následujícím roce 
udělit v souladu s článkem III odst. 3. bodem 3.2. Zásad hospodaření s majetkem 
města zn. ZS/7/ZMH/2014 předběžný souhlas s nabytím do majetku města  
uložit zapracování do návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023 do výdajové 
části rozpočtu městské policie (OJ 12) finanční prostředky ve výší 2 000 000,00 
Kč na realizaci veřejné zakázky „Dodání a implementace nového informačního 
systému pro MP Havířov“ 

          Z: ředitel MP 
          T: 09/2022 
   

 
4352/86RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Jedlová 493/2_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nájem části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 71,97 m2 v 1. PP 
bytového domu na ul. Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbarku, který je součástí 
pozemku parc. č. 2105/44, k.ú. Šumbark, za účelem využití jako skladu zboží,  
za podmínek: 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
- nájemné 304,00 Kč/m2/rok bez DPH,  
- platby záloh na služby, 
paní M.K., IČ: 68649681, se sídlem ……………………………………. 
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4353/86RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Generála Svobody  
                                266/15, CETIN a.s.________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
ukončení nájmu části nemovité věci - část střechy o výměře 9,5 m2 pro umístění 
3 ks anténních stožárů a kabelových žlabů a místnost o výměře 10 m2 v 8. NP 
budovy na ul. Generála Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, která je součástí 
pozemku parc. č. 1374/71, k.ú. Šumbark, nájemci společnosti CETIN a.s.,  
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, 
uplynutím doby určité, tj. k 31.12.2022 
 
s c h v a l u j e 

 
záměr pronájmu části nemovité věci - část střechy o výměře 9,5 m2 pro umístění 
3 ks anténních stožárů a kabelových žlabů a místnost o výměře 10 m2 v 8. NP 
budovy na ul. Generála Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, která je součástí 
pozemku parc. č. 1374/71, k.ú. Šumbark, společnosti CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063,  
za účelem umístění a provozování telekomunikačního zařízení - základnové 
stanice včetně příslušenství 

 

 
4354/86RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jarošova 1194/31b,  
                                CETIN a.s.______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
ukončení nájmu části nemovité věci – část střechy o výměře 8 m2 pro umístění  
3 ks anténních stožárů a kabelových žlabů a místnost o výměře 10 m2 ve střešní 
nástavbě budovy na ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, která je součástí 
pozemku parc. č. 698, k.ú. Šumbark, nájemci společnosti CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, uplynutím doby 
určité, tj. k 31.08.2022 
 
s c h v a l u j e 

 
záměr pronájmu části nemovité věci - část střechy o výměře 8 m2 pro umístění  
3 ks anténních stožárů a kabelových žlabů a místnost o výměře 10 m2 ve střešní 
nástavbě budovy na ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, která je součástí 
pozemku parc. č. 698, k.ú. Šumbark, společnosti CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, za účelem 
umístění a provozování telekomunikačního zařízení - základnové stanice včetně 
příslušenství 

 

 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 

z 86. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.06.2022 

10 

4355/86RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jarošova 1194/31b___ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
ukončení nájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 72,64 m2  
v 1. PP budovy na ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, která je součástí 
pozemku parc. č. 698, k.ú. Šumbark, nájemci Sociální služby města Havířova, 
IČO: 60337583, se sídlem Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, uplynutím 
doby určité, tj. k 30.06.2022 
 
s c h v a l u j e 

 
záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 72,64 m2  
v 1. PP budovy na ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, která je součástí 
pozemku parc. č. 698, k.ú. Šumbark 

 

 
4356/86RM/2022 - Změna usnesení - ukončení nájmu, nájem části nemovité věci  
                                – ul. Dlouhá třída 474/25___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu usnesení č. 4203/84RM/2022 ze dne 02.05.2022, a to v době ukončení  

nájmu dohodou z „31.05.2022“ na „30.6.2022“ pro část nemovité věci - 
nebytové prostory o výměře 174,67 m2 v 1. NP bytového domu na ul. Dlouhá 
třída 474/25, Havířov-Město, který je součástí pozemku parc. č. 1129,  
k.ú. Havířov-město, nájemci společnosti Příborský s.r.o., se sídlem Modřínová 
1474/3a, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 08605726 

 
2. nájem části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 174,67 m2 v 1. NP  

bytového domu na ul. Dlouhá třída 474/25, Havířov-Město, který je součástí 
pozemku parc. č. 1129, k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako prodejna 
masa a uzenin, bistro, večerka a sklad, za podmínek: 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
- sazba nájemného 1.335,00 Kč/m2/rok bez DPH za výměru 74,67 m2,  
sazba nájemného 700,00 Kč/m2/rok bez DPH za výměru 100 m2,  

- platby záloh na služby,  
panu F.P., se sídlem …………………………………………………..,  
IČ: 87946785 
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4357/86RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Komunardů 983/4____________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 20,17 m2 

v suterénu budovy na ul. Komunardů 983/4 v Havířově-Městě, která je součástí 
pozemku parc. č. 1001, k.ú. Havířov-město, panu B.B., bytem 
………………….., za účelem využití jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 
4358/86RM/2022 - Rozšíření ordinačních hodin - zdravotní středisko na ul. Budovatelů______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu podmínky nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
o celkové výměře 114,17 m2 v přízemí budovy zdravotního střediska  
na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Prostřední Suchá, ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost, a to rozšíření ordinačních hodin na celý pracovní týden 
cca 2 hodiny denně, v období od 01.07.2022 do 31.08.2022, z důvodu plánované 
rekonstrukce Základní školy M. Kudeříkové Havířov, nájemci  
MUDr. L. H., se sídlem Marušky Kudeříkové 1143/14,  
Havířov-město, IČ: 41062795, ostatní podmínky nájmu se nemění 

 

 
4359/86RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 470/17____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nájem části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 63,79 m2 v 2. NP budovy 
objektu Reneta na ul. Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město, která je součástí 
pozemku parc. č. 1168, k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako kancelářské 
prostory, za podmínek: 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
- nájemné 311,00 Kč/m2/rok bez DPH,  
- platby záloh na služby, 
společnosti Karamelkov, s.r.o., IČ: 08576211, se sídlem Mickiewiczova 548/1a, 
736 01 Havířov-Město 
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4360/86RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  
                                – Dlouhá třída 475/27_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu koupě části závodu dle § 2175 Občanského zákoníku, 
části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 58,99 m2 v 1. PP budovy  
na ul. Dlouhá třída 475/27, Havířov-Město, která je součástí pozemku parc.  
č. 1128, k.ú. Havířov-město, z nájemce společnosti HEMP CARE s.r.o.,  
IČ: 29149631 na Mgr. Z. F., IČ: 17147557 
 
s c h v a l u j e 
 
nájem části nemovité věci Mgr. Z. F. , se sídlem Lípová 599/6,  
736 01 Havířov-Město, IČ: 17147557 a podmínky nájemní smlouvy: 
- sazba nájemného 1.353, - Kč/m2/rok 
- hrazení nájemného a záloh na služby měsíčně 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za účelem prodejny květin, rostlinných produktů a rostlinných výrobků 

 

 
4361/86RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 569,  

595, 625, 626/1, 626/2, 655, 667/2, 667/1, 1013/2, 1103, k. ú. Šumbark 
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-Šumbark, 6. část, číslo stavby 7700101133“ včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 
547.696,00 Kč + DPH, o výměře 2.738,48 m2 dle GP č. 2025-309/2021 ze dne 
8.4.2022, na dobu neurčitou 
 

2. zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 1/9,  
23, 28/3, 365/1, 375, 379/1, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 402/1, 545/37, 545/39, 
1197/1, 1197/4, 1197/11, 1198/2, 1198/3, 1203/1, 1203/8, 1213/17,  
k. ú. Šumbark 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-Šumbark, 8. část, číslo stavby 7700101697“ 
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů  
za jednorázovou úhradu ve výši 250.976,00 Kč + DPH, o výměře 1.254,88 m2 

dle GP č. 2051-502/2022 ze dne 29.3.2022, 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 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 
věcných břemen dle bodu 1. a 2. 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen v souladu 
s tímto usnesením dle bodu 1. a 2.                                                                                      

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 30.09.2022 
 

 
4362/86RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 275, 283/1, 290, 
291, 295, 331, 349/1, 365/1, 375, 379/1, k. ú. Šumbark spočívající v umístění  
a provozování podzemního komunikačního vedení  a zařízení veřejné 
komunikační sítě – optické vedení v rámci stavby číslo 11010-075566 
RVDSL1905_M_T_HASU20-HASU1HR_OK za jednorázovou úhradu 
51.220,00 Kč + DPH, o výměře 256,10 m2 dle GP č. 2042-8/2022 ze dne  
17. 1. 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: 30.09.2022 
 

 
4363/86RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ  
                                Distribuce, a. s.___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku ve vlastnictví 
města a to parc. č. 711/1, k. ú. Dolní Datyně spočívající v umístění, provozování, 
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8020070/2 Dolní Datyně 28/2, 
smyčka NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,  
o výměře 0,23 m2 dle GP č. 835-1020/2020 ze dne 6. 1. 2022, na dobu neurčitou  
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ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene – služebnosti  
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene  
– služebnosti v souladu s tímto usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 30.09.2022 
 

 
4364/86RM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město,  
                                rozšíření________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc.  
č. 3562/1, zahrada o výměře 28 m2, k. ú. Havířov-město, z vlastnictví statutárního 
města Havířova do vlastnictví manželů R. N. a M. N. , bytem 
……………………….., za účelem rozšíření zahrady 

 

 
4365/86RM/2022 - Spoluvlastnické podíly na pozemcích v k. ú. Horní Dolce, k. ú. Jaroměř,  
                                záměr prodeje___________________________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí nabytí spoluvlastnických podílů ve výši 1/192 na pozemcích: 
- v k. ú. Horní Dolce parc. č. 2874/3, parc. č. 2887/10, parc. č. 2887/11, parc. č. 

4411, parc.č. 4423, zapsané na LV č. 460 a parc. č. 2768/5, parc. č. 2768/7, 
parc. č. 4472, zapsané na LV č. 162 

- v k. ú. Jaroměř, parc. č. 2176, parc. č. 2177, zapsané na LV č. 6154 
do vlastnictví statutárního města Havířova na základě usnesení Okresního soudu 
v Karviné 36 D 2856/2021-80 ze dne 20. 12. 2021 
schválit  
1. záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/192 na pozemcích parc.  

č. 2874/3, parc. č. 2887/10, parc. č. 2887/11, parc. č. 4411, parc. č. 4423, 
zapsaných na LV č. 460 a na pozemcích parc. č. 2768/5,  parc. č. 2768/7, parc. 
č. 4472, zapsaných na LV č. 162,  vše v k. ú. Horní Dolce, z vlastnictví 
statutárního města Havířova do vlastnictví společnosti UNIAGRO, s. r. o., 
IČO: 47473878, se sídlem č. p. 48, 551 01 Zaloňov 

2. záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/192 na pozemcích parc.  
č. 2176, parc. č. 2177, zapsaných na LV 6154, k. ú. Jaroměř 
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4366/86RM/2022 - Navýšení rozsahu nájmu pozemku parc. č. 4600, k. ú. Havířov-město,  
pro výstavbu kanalizace v lokalitě Důlňák____________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města Havířov–Město, 
lokalita Důlňák“ uzavření dodatku  č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku  
č. 407/EO/21, ze  dne 30. 6. 2021, za účelem  navýšení rozsahu nájmu části 
pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4600, ve vlastnictví  pronajímatele  
Ing. A. G., bytem ………………………………., a to na výměru 3200 m2 dle 
skutečného užívání pozemku zhotovitelem stavby s tím, že nájemce  statutární 
město Havířov uhradí za užívání pozemku nájemné sjednané  
ve smlouvě o nájmu pozemku ve výši 45,00 Kč/m2/rok, které činí při užívané 
výměře pozemku 3200 m2  celkem 144.000,00 Kč/rok   
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku  
ke smlouvě o nájmu pozemku  
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku 
v souladu s tímto usnesením 

                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                                                      T: 31.07.2022 
 

 
4367/86RM/2022 - Prodej vodovodu v k. ú. Prostřední Suchá do vlastnictví provozovatele,  
                                SmVak Ostrava__________________________________________________                            
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
převod nemovité věci – vodovodního řadu PE DN 50 v délce 135,89 m, 
vybudovaného v rámci stavby „Odkanalizování částí města Havířova, oblast 
Fryštátská a okolí, SO-06 Přeložka vodovodu“ v k. ú. Prostřední Suchá  
na pozemcích parc. č. 1739/2, 1742/10, 1742/1, 1742/4, 1742/5 a 1742/6, 
prodejem z vlastnictví statutárního města Havířova do vlastnictví provozovatele, 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, za kupní cenu  
1,00 Kč bez DPH s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé: 
- jedná se o vodovodní řad, který má občasný, nepatrný odběr, a to pouze ze čtyř  

napojených nemovitostí – zahradních chatek, zisk z provozování je nízký, 
- vodovodní řad provozně souvisí s hlavním vodovodním řadem, který  

je ve vlastnictví kupující společnosti, 
- náklady na údržbu a opravy vodovodního řadu a rovněž náklady na zpracování  

povinné dokumentace související s vlastnictvím vodovodního řadu  
dle právních předpisů by převyšovaly zisk z provozování, 

- provozování vodovodního řadu je pro město neefektivní a nehospodárné 
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p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                                                     
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit kupní smlouvu v souladu s usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                          
           Z: vedoucí EO                                                                                                                     
                                                                                                                      T: 30.09.2022  
 

 
4368/86RM/2022 - Výpůjčka části pozemku v k. ú. Havířov-město, parc. č. 1534/1, pro účely  
                                výstavby cyklostezky na Náměstí Republiky__________________________   
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 21001 „Cyklostezka na Náměstí Republiky 
v Havířově“ výpůjčku části pozemku v k. ú. Havířov-město, parc. č. 1534/1 
ostatní plocha, silnice, v rozsahu cca 63 m2, ve vlastnictví půjčitele České 
republiky, s příslušností hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha-Nusle, IČO: 65993390, vypůjčiteli 
statutárnímu městu Havířov, na dobu od zahájení stavebních prací do vydání 
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě    
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit smlouvu o výpůjčce v souladu s tímto 
usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                 Z: vedoucí EO                                                                                                                        
                                                                                                                 T: dle realizace stavby 
 

 
4369/86RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1143/8, k. ú. Bludovice_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit změny usnesení Zastupitelstva města 
Havířova č. 296/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019 takto:  
- v bodě 1. se vypouští v první větě text „do doby vydání pravomocného  

stavebního povolení“ a dále se vypouští: 
písm. b) Budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné územní  

rozhodnutí ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této 
povinnosti ve stanovené lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS 
nebo uplatnění smluvní pokuty ve výši 50.000,00 Kč, 
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písm. c) Budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné stavební  
povolení ve lhůtě do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této 
povinnosti  
ve stanovené lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo 
uplatnění smluvní pokuty ve výši 50.000,00 Kč, 

písm. e) Budoucímu kupujícímu bude založeno právo v souladu se zákonem  
č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů provést výstavbu „EKO-
CENTRA“ na pozemku (souhlas se stavbou), a to na dobu časově 
neomezenou 

- bod 2. se nahrazuje tímto zněním:  
2. uzavření kupní smlouvy s kupujícím panem L. K.  

pro prodej pozemku parc. č. 1143/8, o výměře 551 m2, k. ú. Bludovice včetně 
všech součástí a příslušenství za těchto podmínek:   
a) kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 40 % kupní ceny  

do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy,  
b) návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán 

městem po zaplacení celé kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh 
na vklad vlastnického práva kupujícím, 

c) zahájení užívání a provozování ekocentra na prodávaném pozemku bude 
realizováno do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, 

d) prodávaný pozemek bude kupujícím užíván a provozován jako ekocentrum  
po dobu 5 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, 

e) v případě změny majetkových práv k prodanému pozemku, kupující převede  
všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy na nového 
nabyvatele majetkových práv, 

f) v případě porušení výše uvedených podmínek, může město od kupní  
smlouvy odstoupit a bude po kupujícím požadovat pozemek uvést do 
původního stavu, bez nároku na požadavek úhrady za zhodnocení pozemku 

  

 
4370/86RM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit prodej části pozemku parc. č. 1952/4 
o výměře cca 1 000 m2, k. ú. Dolní Suchá, z vlastnictví statutárního města 
Havířova do vlastnictví pana R. S., bytem ……………………………………… 
a paní M. R. , bytem ………………………………………, za účelem výstavby 
rodinného domu 
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4371/86RM/2022 - Přijetí daru - pozemku parc. č. 2230/65, k. ú. Havířov-město pro výstavbu  
                                parkoviště_______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru - nemovité věci z vlastnictví 
Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, v hospodaření organizace Nemocnice 
Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, 
IČO 00844896, a to: 
část pozemku parc. č. 2230/1 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, oddělenou  
dle geometrického plánu č. 2516-39/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 
08.03.2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2230/65 ostatní plocha  
o výměře 6404 m2, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,  
do vlastnictví statutárního města Havířova, za účelem vybudování a provozování 
veřejně přístupného parkoviště s tím, že dar začne sloužit jako veřejně přístupné 
parkoviště nejpozději do 3 let ode dne nabytí vlastnického práva vkladem práv 
do katastru nemovitostí, za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 
4372/86RM/2022 - Zřízení práva stavby k částem pozemků ve vlastnictví města____________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
         
Zastupitelstvu města Havířova schválit pro realizaci stavby č. 19006 „Vstup  
do areálu MSH včetně zázemí pro venkovní sporty“ zřízení věcného práva stavby 
jako nemovité věci ve prospěch stavebníka Rugby Club Havířov, zapsaný spolek, 
Havířov-Město, Astronautů 2, IČO: 66182697, k tíži pozemkům v katastrálním 
území Havířov-město ve vlastnictví statutárního města Havířova: 
parc. č. 2200, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
parc. č. 2201, ostatní plocha, ostatní komunikace  
parc. č. 2202, ostatní plocha, zeleň  
parc. č. 1233/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 1232,  ostatní plocha, zeleň  
parc. č. 1176,  ostatní plocha, ostatní komunikace  
v rozsahu stavby cca 663 m2, za účelem provedení výstavby, zřízení a užívání 
stavby stavebníkem, za podmínek: 
1. Právo stavby se zřizuje na dobu dočasnou a to 30 let ode dne právních účinků  

vkladu práva stavby do katastru nemovitostí. 
2. Právo stavby vzniká provedením vkladu práva stavby do katastru nemovitostí  

s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad práva stavby a končí 
uplynutím sjednané doby. 

3. Stavební plat se stanovuje dle znaleckého posudku č. 614-26/2021  
ze dne 18.11.2021, na částku ve výši 43 420,00 Kč za rok trvání práva  
stavby + příslušná sazba DPH, stavební plat bude hrazen čtvrtletně ve výši 
10 855,00 Kč + příslušná sazba DPH.  
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4. Stavební plat počínaje druhým rokem trvání práva stavby je město každoročně  
oprávněno navýšit o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněnou Českým 
statistickým úřadem za uplynulý rok, a to s účinností od 1. ledna běžného roku 
a stavebník je takto zvýšený stavební plat povinen městu uhradit. 

5. Stavební plat bude hrazen ode dne zahájení stavebních prací na stavbě. 
6. Stavebník se zavazuje zahájit stavební práce na stavbě nejpozději do dvou  

let ode dne vzniku práva stavby. 
7. Stavebník se zavazuje, že vybuduje stavbu na své náklady, veškeré činnosti  

související se stavbou na pozemcích bude provádět na vlastní náklady, a to 
zejména včetně pořízení projektové dokumentace, veřejnoprávního povolení k 
provedení stavby, geometrického plánu se zaměřením skutečně provedené 
stavby, inženýrské činnosti, správních poplatků. 

8. Stavebník se zavazuje, že stavba bude provedena, dokončena a její užívání  
bude povoleno příslušným orgánem státní správy, pokud k jejímu užívání bude 
třeba tohoto povolení, nejpozději do čtyř let ode dne vzniku práva stavby. 

9. Stavebník se zavazuje, že bude provádět údržbu a opravy stavby na pozemcích,  
a to na své náklady. 

10. Stavebník má předkupní právo k pozemkům a město má předkupní právo  
k právu stavby. 

11. Právo stavby lze přenechat, zcizit či zatížit pouze s předchozím písemným  
souhlasem města. 

12. Právo stavby lze ukončit před uplynutím sjednané doby dohodou smluvních  
stran nebo výpovědí. 

13. Nejpozději poslední den trvání práva stavby je stavebník povinen předat  
městu pozemky a stavbu včetně všech dokumentů, které se jich týkají. 

14. Zánikem práva stavby se stavba stává součástí pozemků, tudíž vlastnictvím 
města.  

15. Při zániku práva stavby nevznikne městu povinnost dát stavebníkovi  
za stavbu jakoukoliv finanční náhradu.  

 

 
4373/86RM/2022 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2021 a účetní závěrka města  
                                Havířova sestavená k 31. 12. 2021___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e 
 

Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání  

města Havířova za rok 2021 v rozsahu příloh č. 1.–24.,32.,33. a v souladu  
s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,  

2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,  
v rozsahu příloh č. 25.–31. 

uložit 
1. vedoucímu ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů  

právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2021 ve výši 
23 919 290,00 Kč na ZBÚ města 

                                                                                                            Z: jednatelé MRA, s.r.o. 
   T: 30.06.2022 
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2. řediteli TSH a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské 
činnosti (TSH a. s.) při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu za rok 
2021 po zdanění ve výši 1 365 567,32 Kč 

   Z: vedoucí OKS 
   T: 30.06.2022 

 
3. řediteli TSH a. s. realizovat převod daně z příjmů právnických osob  

z hospodářské činnosti (TSH a. s.) při provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu za rok 2021 ve výši 320 150,00 Kč 

   Z: vedoucí OKS 
   T: 30.06.2022 

 
4. řediteli TSH a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské  

činnosti (TSH a. s.) při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu za rok 
2021 po zdanění ve výši 77 406,79 Kč 

                         Z: vedoucí OKS 
   T: 30.06.2022 

 
5. řediteli TSH a. s. realizovat převod daně z příjmů právnických osob  

z hospodářské činnosti (TSH a. s.) při provozování vodovodu pro veřejnou 
potřebu za rok 2021 ve výši 18 050,00 Kč 

   Z: vedoucí OKS 
   T: 30.06.2022 

 
6. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  

k 31. 12. 2021. 
   Z: vedoucí EO 

   T: 30.06.2022 
pověřit 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu  
o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31. 12. 2021 

 
 
4374/86RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 46. – 80.__  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova ¨ 
vzít na vědomí rozpis rozpočtových úprav III. na rok 2022, dle Přílohy č. 1 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 46. – 80., dle Přílohy č. 1 
b) na základě rozpočtových opatření č. 46. – 80. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2022: 
 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 648 856,83 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 216 677,08 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 64 786,38 tis. Kč 

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

 tř. 4 - přijaté transfery 1 365 393,37 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 076 837,57 tis. Kč 
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a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 581 688,16 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 837,90 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 20 672,59 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 517 651,75 tis. Kč 

 odbor organizační 329 460,23 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 884,19 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 396 006,22 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 106 863,20 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 160 585,08  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 44 727,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 495 149,41 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 257,74 tis. Kč 
       z toho: investiční příspěvek 209,84 tis. Kč 

 MŠ ČSA 963,67 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 396,87 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 341,90 tis. Kč 
        z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 897,47 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 66,67 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 274,37 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 112,25 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 65,04 tis. Kč 

 MŠ Okružní 2 155,82 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 006,54 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 89,54 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 408,40 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 292,07 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 038,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,40 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 114,70 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 862,57 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 363,60 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 200,07 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 830,94 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 4 124,08 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 145,08 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 160,76 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,84 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 518,94 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 174,04 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 588,34 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 133,64 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 689,14 tis. Kč 
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      z toho: investiční příspěvek 115,68 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 757,73 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 69,94 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 3 115,33 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 217,31 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 205,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 74,84 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 494,61 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 97,71 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 529,33 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,04 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  4 399,58 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 465,48 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 233,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 305,08 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11 668,43 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 138,54 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 310,84 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,14 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 139,76 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 78,11 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 298,64 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 592,61 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 122,21 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 
Havířov 3 239,47 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 75 653,01 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 956,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 000,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb Havířov 

27 457,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 63 144,58 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 76 456,97 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 15 027,37 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 71 899,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +427 980,74 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +86 141,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +408 974,74 tis. Kč 
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4375/86RM/2022 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky__________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité 
bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky 
k nemovitosti s vlastníky nemovitosti: 
A. H.  a J. L., …………………………….. 
Výše zápůjčky 20.000, - Kč  
Splatnost zápůjčky 18 měsíců 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka pro ekonomiku a správu majetku, podpisem smlouvy o zápůjčce 

 
          Z: vedoucí EO 

T: 7/2022 
 

 
4376/86RM/2022 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 
2023“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2023“, 
který je přílohou předkládaného materiálu. 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí harmonogram přípravy  
a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023“  
a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2023“,  
který je přílohou předkládaného materiálu. 

 

 
4377/86RM/2022 - Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova do roku 2027  
                                s analýzou financí a ratingem_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit střednědobý výhled   rozpočtu   města   
Havířova do roku 2027, dle důvodové zprávy a příloh. 
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4378/86RM/2022 - 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. 56, vel. 0+1 v ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. D. O.,  
2. J. R. 

 
2. Byt č. 34, vel. 1+1 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. D. H.  
 
3. Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Fibichova 228/23, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. K. Š.  
2. A. S.,  
3. D. Š – D. G. 

 
4. Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Klidná 792/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. S. G.,  
2. A. V. 

 
5. Byt č. 18, vel. 1+2 v ulici Mozartova 1068/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. R. V.,  
2. V. G.,  
3. A. P. 

 
6. Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Ing. M. F. 
 
7. Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici Čajkovského 833/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. L. P. 
 
8. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Balzacova 1187/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. J. K.,  
2. M. S. – A. S.,  
3. J. Ch.  

 
9. Byt č. 8, vel. 1+3 v ulici Horymírova 1174/4, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů:  1. M. G.,  
2. P. M.,  
3. M. P.. 

 
10. Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Jožky Jabůrkové 978/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Mgr. V. E. - Bc. J. T.,  
2. I. M.,  
3. A. V. 
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11. Byt č. 21, vel. 1+3 v ulici 17. listopadu 1107/28, Havířov - Podlesí,  
pořadí žadatelů:  1. J. N. – M. N.,  

2. R. M.,  
3. M. K. – P. S. 

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

pořadí žadatelů:  1. N. G. – M. G.,  
2. L. Z. – M. C. 

 
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 

 

 
4379/86RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  
                                bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 
samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 5. 2022 a 1. 6. 2022  
dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
 

 
4380/86RM/2022 - 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 31. 5. 2022 a k 30. 6. 2022 končí nájemní smlouva,  
dle přílohy č. 1 
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4381/86RM/2022 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu  
                                J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
neschválit prominutí smluvní pokuty za prodlení s provedením stavby 
„Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“  
dle Smlouvy o dílo č. 63/MRA/21 ze dne 10. 2. 2021, uplatněné vůči zhotoviteli 
STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,  
IČO: 25853473 

 

 
4382/86RM/2022 - Návrh změny výdajů na položce „Opravy a udržování“ v rámci  
                                schváleného rozpočtu OŠK na rok 2022 a zařazení realizace stavby_______ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu výdajů na položce „Opravy a udržování“ v rámci schválených 
výdajů odboru školství a kultury na rok 2022 takto: 
I. odložení realizace stavby „ZŠ M. Kudeříkové – oprava soc. uzlů pavilon A“  

na rok 2023  
II. zařazení realizace stavby „Výměna vodovodního potrubí od vodovodní  

šachtice do objektu ZŠ K.Světlé Havířov“ v roce 2022 
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 
2022 snížení výdajové části odboru školství a kultury o 1 100 000,00 Kč 

 

 
4383/86RM/2022 - Uzavření smluv o centralizovaném zadání veřejné zakázky na outsourcing  
                                pro MŠ a zajištění financování______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smluv o centralizovaném zadání veřejné zakázky na outsourcing,  
a to na zajištění služeb a správy IT ve znění přílohy č. 2 mezi statutárním městem 
Havířov a příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
uvedenými v příloze č. 1  
 
p o v ě ř u j e  
 
vedoucí odboru školství a kultury podpisem smluv o centralizovaném zadání 
veřejné zakázky na outsourcing, a to na zajištění služeb a správy IT  
s příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
uvedenými v příloze č. 1 

Z: vedoucí OŠK 
T: červen 2022 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
I. budoucí finanční zajištění veřejné zakázky na outsourcing, a to na zajištění  

služeb a správy IT v celkové předpokládané výši 3 581 680,00 Kč včetně DPH 
pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov uvedené v 
příloze č. 1  

II. zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města na zajištění  
outsourcingu, a to na zajištění služeb a správy IT pro rok 2022 takto: 
1. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

ve výši 36 000,00 Kč  
2. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 18 000,00 Kč 
3. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO: 70958220 ve výši 18 000,00 Kč  
4. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

ve výši 18 000,00 Kč  
5. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 36 000,00 Kč 
6. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 18 000,00 Kč 
7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace, IČO: 61988588 ve výši 36 000,00 Kč 
8. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297 ve výši 36 000,00 Kč 
9. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

ve výši 54 000,00 Kč  
10. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 18 000,00 Kč  
11. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 18 000,00 Kč  
12. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 36 000,00 Kč 
13. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710  

ve výši 18 000,00 Kč 
14. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993,  

příspěvková organizace, IČO: 70958254 ve výši 18 000,00 Kč   
15. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, 

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 18 000,00 Kč  
16. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 18 000,00 Kč  
17. Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 18 000,00 Kč 
uložit ekonomickému odboru: 
1. snížení výdajové části odboru školství a kultury pro rok 2022 o 432 000,00 Kč, 
2. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2022 výše uvedené usnesení  

dle bodu II. 
3. zapracovat do návrhu rozpočtu města Havířova v letech 2023 až 2025 v rámci  

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 
Havířov uvedeným v příloze č. 1 finanční prostředky na zajištění outsourcingu, 
a to na zajištění služeb a správy IT v předpokládané výši 895 420,00 Kč včetně 
DPH pro rok 2023, v předpokládané výši 895 420,00 Kč včetně DPH pro rok 

                                    2024 a pro rok 2025 v předpokládané výši 895 420,00 Kč včetně DPH 
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4384/86RM/2022 - Jmenování konkurzní komise pro nově vyhlášené konkurzní řízení na  
                                vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Moravská Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
konkurzní komisi pro nové konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, 
příspěvková organizace, IČO: 61988588 ve složení: 
 
předsedkyně:    
paní Mgr. J. F.   zástupce zřizovatele, náměstkyně primátora pro  

školství a kulturu  
Další členové:  
paní Ing. M. K.   zástupce zřizovatele, vedoucí Odboru školství  

a kultury Magistrátu města Havířova 
pan Ing. P. Š.   referent oddělení správy škol, Odboru školství, 
     mládeže a sportu KÚ MSK 
paní Bc. A. Ž.            školní inspektorka České školní inspekce 
paní Mgr. I. B.   odborník ve státní správě, určený Českou školní  
     inspekcí  
paní Mgr. Š. K.    odborník v oblasti organizace a řízení  

ve školství, určený Českou školní inspekcí  
paní L. Š.    pedagogický pracovník MŠ Moravská Havířov 
 
p o v ě ř u j e 
 
podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise pana Ing. Josefa Bělicu, 
MBA, primátora města Havířova 
 
u k l á d á 
 
učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti  
s obsazením vedoucího pracovního místa ředitele MŠ Moravská Havířov  
po jejich jmenování 

Z: vedoucí OŠK 
          T: srpen 2022 
 

 
4385/86RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y d á v á 
 
dodatečný souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 věcné dary, 
1 ks kniha + magnety Vesmír, 1 ks stolní hra Vesmír v celkové výši 556,00 Kč, 
1 ks publikace pro MŠ – neprodejná od Mateřské školy Ostrava Varenská 2a, 
příspěvková organizace, IČO: 70934002 za účelem rozvíjení logických aktivit 
dětí v MŠ 
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s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 
1. ASTERIX-středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 
- nákup odměn za vyhodnocení celotáborové etapové hry - Osadníci z Katanu  

pro 45 dětí ve výši 2 000,00 Kč od společnosti TZB Orlová, s. r. o., Slezská 
1288, 735 14 Orlová, IČO: 25390457 na zajištění letního dětského tábora - 
Osadníci z Katanu 

- nákup a potisk triček a nákup drobného materiálu - 59 ks táborových triček  
v odhadované výši 6 666,00 Kč od společnosti Traiva Safety s. r. o., 
Pohraniční 2911/13b, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 06560342 na zajištění 
letního dětského tábora – Osadníci z Katanu  

 
2. Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 

věcný dar 1 ks kompostér JRK Premium o objemu 215 l ve výši 2 145,00 Kč 
od fyzické osoby paní Marcely Novákové, bytem Máchova 411/3,  
736 01 Havířov-Město za účelem kompostování trávy ze školní zahrady 

 

 
4386/86RM/2022 - Zvýšení a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2022__________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit příspěvkovým organizacím města: 
I. zvýšení příspěvku na provoz takto: 

1. Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  
IČO:48805424 na dofinancování mzdových nákladů vrátného  
ve výši 44 743,00 Kč 

2. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  
na dofinancování mzdových nákladů školníka ve výši 108 303,00 Kč 

3. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958165 na dofinancování mzdových 
nákladů školního psychologa ve výši 118 000,00 Kč 

4. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková  
organizace, IČO: 48805271 na dofinancování mzdových nákladů v rámci 
pokračování projektu EEG Biofeeedback ve výši 7 500,00 Kč 

II. snížení příspěvku na provoz z důvodu změny pověřence ochrany osobních  
údajů takto: 
1. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

ve výši 7 000,00 Kč 
2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 

ve výši 7 000,00 Kč 
3. Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 7 000,00 Kč 
4. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 20 000,00 Kč 
5. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 20 100,00 Kč 
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6. Základní škole Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  
IČO: 62331230 ve výši 10 500,00 Kč 

7. ASTERIX – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  
IČO: 75085747 ve výši 5 200,00 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení a snížení příspěvků na provoz 
dle bodu I.  a II. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2022 výše uvedeným 
příspěvkovým organizacím 

Z: vedoucí EO 
T: září 2022 

 

     
4387/86RM/2022 - Změna účelu schváleného investičního příspěvku – ZŠ Mládežnická  
                                Havířov_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Základní škola 
Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, 
IČO: 70958114 změnu účelu schváleného jmenovitého investičního příspěvku 
roku 2022, a to takto:  
pořízení pánve pro školní kuchyni ve výši 150 000,00 Kč vč. DPH bude 
nahrazeno pořízením elektrického kotle ve výši 165 000,00 Kč vč. DPH s tím, že 
rozdíl ve výši 15 000,00 Kč bude dokryt z fondu investic příspěvkové organizace 

 

       
4388/86RM/2022 - Změna výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku - ZŠ  

F. Hrubína, Havířov-Podlesí________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Základní škola 
F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 změnu 
výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku roku 2016,  
a to takto:  
finanční částka 427 000,00 Kč včetně DPH na pořízení učebny v přírodě  
se zvyšuje na 634 234,69 Kč včetně DPH s tím, že rozdíl ve výši 207 234,69 Kč 
bude dokryt z fondu investic příspěvkové organizace 

 

 
4389/86RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – MŠ Petřvaldská Havířov___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 
Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 
  
poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský 



 
 

USNESENÍ 

z 86. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.06.2022 

31 

název projektu:   Podpora rovného přístupu ke vzdělávání  
v MŠ Petřvaldská Havířov – Šumbark I 

požadovaná výše dotace:  918 000,00 Kč 
spolufinancování:   bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  
                                                  poskytovatelem dotace 

 

 
 
4390/86RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního  
                                majetku- ZŠ Kapitána Jasioka Havířov______________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Kapitána Jasioka  
Havířov-prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO 61988600 
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do 
fondu investic ve výši 59 000,00 Kč na pořízení zahradního traktoru 

2. Pořízení vlastního investičního majetku: 
zahradní traktor MTF 1430 v celkové maximální pořizovací ceně  
59 900,00 Kč včetně DPH 

 

 
4391/86RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov____                                                                        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou 
organizací města: 
Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková 
organizace, IČO: 48805289.  
Myčka na nádobí Fagor FI-100, rok výroby 03/1999, inventární číslo 022/53/ŠJ, 
datum zařazení 30. 12. 2004 v pořizovací ceně 138 337,0 Kč včetně DPH, 
zůstatková cena k 31. 12. 2021 činí 0,00 Kč.  

 

 
4392/86RM/2022 - Souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů nákladových účtů  
                                - Asterix – SVČ, p.o., Havířov______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci ASTERIX – středisko volného času Havířov, 
příspěvková organizace, IČO: 75085747 změnu výše závazného ukazatele 
nákladového účtu na rok 2022, a to Energie na výši 1 341,00 tis. Kč  
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4393/86RM/2022 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská  
                                Havířov_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a   v ě d o m í 
 
písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty ředitelky Mgr. M. S., Základní 
škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 
organizace (IČO: 70958131) ve dnech 9. 5. – 13. 5. 2022 do Turecka v rámci 
projektu Erasmus+ 

 

 
4394/86RM/2022 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova na rok  
                                2022 – 2. dotační kolo_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí přesuny finančních prostředků mezi oblastmi schváleného 
rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ na rok  
2022 - 2. dotační kolo, dle bodů 1) a 2) přílohy č. 11 tohoto materiálu 
schválit  
1. navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“ na rok 2022 o 1 645 900,00 Kč dle bodu 3) přílohy č. 11 tohoto 
materiálu 

2. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
města Havířova  v roce 2022: 
z mimosportovní sféry v celkové výši     5 736 150,00 Kč,  
a to takto: 
sociální oblast:  
- registrované sociální služby  57 000,00 Kč, dle přílohy č. 1 
- projekty a činnost na podporu aktivit  
  souvisejících se sociální oblastí                119 150,00 Kč, dle přílohy č. 2                              
  kulturní oblast             215 000,00 Kč, dle přílohy č. 3 
  školská oblast             115 000,00 Kč, dle přílohy č. 4 
  oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  
- zdravotnictví          5 230 000,00 Kč, dle přílohy č. 5 
b)  ze sportovní sféry v celkové výši        6 670 000,00 Kč, dle přílohy č. 6 

3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle schváleného vzoru  
s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 2) schvalovací 
části usnesení tohoto materiálu 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 - „Ostatní 
dotace a dary“ dle bodu 1) schvalovací části tohoto usnesení do návrhu úprav 
rozpočtu IV. na rok 2022  
pověřit  
1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv  

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

2. náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv  
o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč 

                                    v jednotlivých případech 
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4395/86RM/2022 - Mimořádná přidělení konkrétních bytů v Domech s pečovatelskou službou  
                                v majetku statutárního města Havířova______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádná přidělení konkrétních bytů zvláštního určení v Domech 
s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Havířova dle přílohy č. 1 

 

 
4396/86RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI, provedení technického  
                                zhodnocení svěřeného majetku, pořízení investičního 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: 
 
1. v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod 
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v celkové  
výši 2 334 000,00 Kč takto: 
- 484 000,00 Kč na provedení technického zhodnocení svěřeného majetku:  

zesílení stropní konstrukce stavby v areálu Letního koupaliště Jindřich,  
- 1 500 000,00 Kč na rekonstrukci stávající technologie dávkování plynného  

chlóru a doplnění systému měření a regulace (dále jen „MaR“) v areálu 
Letního koupaliště Jindřich,  

- 350 000,00 Kč na pořízení nového investičního majetku – dětská herní  
sestava včetně dopadové plochy umístěná v areálu Letního koupaliště 
Jindřich 

 
2. provedení technické zhodnocení svěřeného majetku takto: 

- zesílení stropní konstrukce stavby č. p. 244 v areálu Letního koupaliště  
Jindřich v celkové maximální pořizovací ceně 484 000,00 Kč včetně DPH 
(400 000,00 Kč bez DPH), 

- rekonstrukce stávající technologie dávkování plynného chlóru a doplnění  
systému MaR v areálu Letního koupaliště Jindřich v celkové maximální 
pořizovací ceně 1 500 000,00 Kč včetně DPH (1 239 669,42 Kč bez DPH), 

 
3. pořízení vlastního investičního majetku: 

dětská herní sestava včetně dopadové plochy, v maximální pořizovací  
ceně 350 000,00 Kč včetně DPH  
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4397/86RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
– Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi  

                                v Havířově______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 
Havířov – Podlesí, IČ: 60337583, podání žádosti o dotaci ve výši 532 000,00 Kč 
na projekt „Provoz služby Kontaktního a poradenského centra pro osoby 
ohrožené závislostmi v Havířově“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
„Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb, včetně realizace protidrogové politiky kraje na 
rok 2022“ 

Z: ředitel SSmH 
T: červen 2022 

 

 
4398/86RM/2022 - Souhlas s podpisem Smlouvy o převodu činností, práv, povinností, závazků  
                                a převodu movitých věcí - středisko Rehabilitace______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit uzavření Smlouvy o převodu činností, 
práv, povinností, závazků a převodu movitých věcí ke středisku Rehabilitace  
se společností FitKlinik s. r. o., Fojtská 579, 739 24 Krmelín, IČO: 089286649 
pověřit ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
Ing. M. Č. podpisem Smlouvy o převodu činností, práv, povinností, závazků a 
převodu movitých věcí ke středisku Rehabilitace se společností FitKlinik s. r. o., 
Fojtská 579, 739 24 Krmelín, IČO: 089286649 

 
Z: ředitel SSmH 

 T: září 2022 
 

 
4399/86RM/2022 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku - Městská  
                                knihovna Havířov________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l  u j e  
 
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem 
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město, vyřazení vlastního 
neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a provedení jeho 
ekologické likvidace, a to: 
 
1. 1 ks pult půjčovní, inventární číslo: 72,  

datum pořízení:  1999,  
pořizovací cena:  51 650,00 Kč, 
zůstatková cena:  0,00 Kč  
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2. 1 ks projektor k mixážnímu systému, inventární číslo: 117,  
datum pořízení:  2012,  
pořizovací cena:  57 084,00 Kč,  
zůstatková cena:  0,00 Kč 

3. 1 x www katalog opac 2.0 Carmen, inventární číslo: 1006,  
datum pořízení:  2013,  
pořizovací cena:  130 680,00 Kč,  
zůstatková cena:  0,00 Kč  

4. 1 x webové stránky Městské knihovny Havířov, inventární číslo: 1008,  
datum pořízení:  2014,  
pořizovací cena:  85 305,00 Kč,  
zůstatková cena:  0,00 Kč  

5. 1 x Clavius software – přechod do MARC21, v inventární číslo: 1009,  
datum pořízení:  2015,  
pořizovací cena:  132 132,00 Kč,  
zůstatková cena:  0,00 Kč  

 

 
4400/86RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  
                                investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení ústředny elektronického 
požárního systému (EPS) pro středisko Helios v předpokládané výši 170 000,00 
Kč vč. DPH a použití fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, na financování této investice 

Z: ředitel DsH 
T: červenec 2022 

 

 
4401/86RM/2022 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a o zabezpečení veřejného  
                                pořádku________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku města Havířova 
o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti 
přístupných akcí na území města Havířova, dle přílohy 
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4402/86RM/2022 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 
5 písm. a), § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemcích 
parc.č. 4730, 4657/2 k.ú. Havířov – město v rozsahu přílohy  
rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 
písm. a), § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 2 - na pozemku 
parc.č.16 k.ú. Prostřední Suchá a zařadit pozemek k prověření do návrhu Změny 
č. 6 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy  

 

 
4403/86RM/2022 - „Beach volejbal v Havířově, II. etapa“– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  
                                238/OÚR/22 se společností Technické služby Havířov a.s._______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 238/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy 

č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -1.521.224,89 Kč bez DPH  
(-1.840.682,12 Kč včetně DPH) 

2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 238/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1.167.528,51 Kč bez DPH 
(1.412.709,50 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy, 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 238/OÚR/22 související 
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 

4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 238/OÚR/22 na provedení stavby  
„Beach volejbal v Havířově, II. etapa“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení 
se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601 

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 238/OÚR/22 ze dne 6. 4. 2022. 

 
   Z: vedoucí OÚR 
   T: 06/2022 
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4404/86RM/2022 - „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
                                č. 73/OÚR/22____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 73/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 301 212,12 Kč bez DPH  
(364 466,66 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 
 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 73/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  
č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -126 592,45 Kč bez DPH  
(-153 176,86 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 73/OÚR/22 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení  
 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 73/OÚR/22 na provedení stavby  
„In-line ovál, Havířov - Šumbark“ v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení  
se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno,  
IČO: 48035599 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 73/OÚR/22 ze dne 1. 3. 2022 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 73/OÚR/22  
ze dne 1. 3. 2022 

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 
                                                                                                             T: 06/2022 
 

 
4405/86RM/2022 - CEVYKO a.s. – rozhodnutí o osobě náhradníka na valné hromady  
                                společnosti______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova delegovat pro zbývající část volebního období 
2018/2022 na valné hromady společnosti CEVYKO a.s. náhradníka  
Mgr. J. F. namísto Ing. J. M., MBA.  
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4406/86RM/2022 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 22.6.2022___________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  

 
1. termín konání valné hromady společnosti CEVYKO a.s., se sídlem  

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 085 99 254  
(dále jen „Společnost“) dne 22. června 2022, od 10:00 hod. v sídle společné 
notářské kanceláře JUDr. J. V. a Mgr. J. M., notářů  
se sídlem na adrese ul. 28. října 1610/95, Ostrava – Moravská Ostrava  

2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1 
 
u k l á d á   
 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech pořadu jednání takto: 
bod 2. Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle návrhu  

usnesení obsaženého v Příloze č. 1 a v souladu s upřesněním návrhu  
konkrétních osob představenstvem na valné hromadě 

bod 3.  Rozhodnutí dle ust. §475 ZOK o zvýšení základního kapitálu  
společnosti CEVYKO  a.s. o částku 27.000.000,- Kč, upsáním nových  
akcií určenými zájemci – hlasovat dle usnesení Zastupitelstva města  
Havířova ze dne 25.4.2022 č. 865/25ZM/2022 

bod 4.  Rozhodnutí o změně stanov - hlasovat dle usnesení z 26. zasedání 
Zastupitelstva města Havířova konaného dne 20.6.2022, týkajícího  
se změn stanov Společnosti   

bod 5.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti CEVYKO 
a.s. a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2021, přednesení  
údajů z řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s.za rok 2021.  
Přednesení návrhu na úhradu ztráty za rok 2021 - vzít na vědomí  
dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a 3 

bod 6.  Zpráva o vztazích za účetní období roku 2021 dle ust. § 82 ZOK, 
přednesení závěrů ke zprávě o vztazích za účetní období roku  
2021 - vzít na vědomí dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a 4 

bod 7.  Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2021, vyjádření dozorčí rady 
k přezkoumané řádné účetní závěrce společnosti CEVYKO a.s.  
za rok 2021 a k přezkoumanému návrhu představenstva na úhradu  
ztráty za rok 2021. Informace o výsledku přezkumu zprávy o vztazích 
za účetní období roku 2021 zpracované dle ust. § 82 ZOK a stanovisko 
ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2021 - vzít na vědomí dle 
návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 

bod 8.  Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO  
a.s.za rok 2021 - hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle návrhu  
usnesení dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a 5 

bod 9.  Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021 - hlasovat pro schválení úhrady 
dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a 6 

bod 10.  Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy představenstva  
v souvislosti s jejich účastí na jednáních představenstva společnosti  
– hlasovat pro určení výše finančního plnění dle návrhu usnesení  
dle Přílohy č. 1 
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bod 11.  Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy dozorčí rady  
v souvislosti s jejich účastí na jednáních dozorčí rady společnosti  
– hlasovat pro určení výše finančního plnění dle návrhu usnesení  
dle Přílohy č. 1 

 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu stanov společnosti CEVYKO a.s. ve znění Úplného návrhu 
změn Stanov dle ust. § 407 odst. 3 ZOK, který je přílohou Pozvánky na řádnou 
valnou hromadu společnosti CEVYKO a.s. doručené dne 21.05.2022  
uložit v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zástupci města v bodě 4 pořadu jednání valné hromady hlasovat  
pro změnu Stanov společnosti CEVYKO a.s. ve znění Úplného návrhu změn 
Stanov dle ust. § 407 odst. 3 ZOK, který je přílohou Pozvánky na řádnou valnou 
hromadu společnosti CEVYKO a.s. doručené dne 21.05.2022   

 

 
4407/86RM/2022 - ZPŘ/191/OÚR/22 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská,  
                                Havířov – Šumbark“ - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy__________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
1. o výběru dodavatele MEROPS spol. s r.o., se sídlem 735 62 Český Těšín,  

Mosty, Strojnická 374, IČO: 25394282, jehož nabídka byla podle výsledku 
hodnocení v zadávacím řízení ZPŘ/191/OÚR/22 - „Snižování spotřeby energie 
ZŠ Moravská, Havířov – Šumbark“, vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější, jak vyplývá z přílohy č. 1 

 
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/191/OÚR/22  

- „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov – Šumbark“  
s dodavatelem MEROPS spol. s r.o., se sídlem 735 62 Český Těšín, Mosty, 
Strojnická 374, IČO: 25394282, s nabídkovou cenou 21 642 773,37 Kč včetně 
DPH (17 886 589,56 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti 
vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti 
rozhodnutí o výběru 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu dle ust. § 122 zákona 

 
 Z: vedoucí OPS 
 T: do 08.06.2022 
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2. odeslat oznámení o výběru 
 Z: vedoucí OPS 
 T: po splnění podmínek účasti  
 vybraného dodavatele na  
 základě dokladů a údajů dle  
 ust. § 122 zákona 
 

3. předložit smlouvu k podpisu 
 Z: vedoucí OÚR 
 T: po marném uplynutí lhůty  
 k podání námitek proti  
 rozhodnutí o výběru 
 
 

 
4408/86RM/2022 - ZPŘ/193/OÚR/22 - „Parkoviště na ul. Dělnická“ - rozhodnutí o výběru  
                                a uzavření smlouvy_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
1. o výběru dodavatele MVEX stavby s.r.o., se sídlem 739 25 Sviadnov,  

Selská 50, IČO: 03997286, který jako jediný podal nabídku v zadávacím řízení 
ZPŘ/193/OÚR/22 - „Parkoviště na ul. Dělnická“ 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/193/OÚR/22  
- „Parkoviště na ul. Dělnická“ s dodavatelem MVEX stavby s.r.o., se sídlem 
739 25 Sviadnov, Selská 50, IČO: 03997286, s nabídkovou cenou  
7 586 700 Kč včetně DPH (6 270 000 Kč bez DPH), v případě splnění 
podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust.  
§ 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání 
námitek proti rozhodnutí o výběru 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu dle ust. § 122 zákona 

 
 Z: vedoucí OPS 
 T: do 08.06.2022 
 

2. odeslat oznámení o výběru 
 
 Z: vedoucí OPS 
 T: po splnění podmínek účasti  
 vybraného dodavatele na  
 základě dokladů a údajů dle  
 ust. § 122 zákona 
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3. předložit smlouvu k podpisu 
 
 Z: vedoucí OÚR 
 T: po marném uplynutí lhůty  
 k podání námitek proti  
 rozhodnutí o výběru 
 

 
4409/86RM/2022 - Dohoda o prodloužení Smlouvy o umístění Technického zařízení na úseku  
                                řidičských průkazů_______________________________________________            
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
Dohodu o prodloužení Smlouvy o umístění Technického zařízení a instalace 
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů  
(dále jen Dohoda) pro zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku agendy 
řidičských průkazů, se společností CENDIS, s.p., se sídlem nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391, DIČ: CZ0031391    
(dále jen Poskytovatel) 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem Dohody se společností CENDIS, s.p.  

  
                                                                                               Z: tajemník MMH 
                    T: 06.06.2022 
 

 
4410/86RM/2022 - Poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice_ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město (viz příloha č.1) dle návrhu E. 
D., velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov Životice (viz příloha 
č.2) dle návrhu R. P., velitele JSDH Havířov Životice, v souladu s přijatými 
„Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Havířova“, schválenými Radou města Havířova usnesením 
číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011   
 
u k l á d á  
 
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek SDH dle přílohy č. 1 a č.2. 

 
           Z: vedoucí KP  
                          T: 15.07.2022 
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4411/86RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš - Chorvatsko dne  
                                23.-26. 6. 2022____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Omiš  
v Chorvatsku ve dnech 23. -26. 6. 2022 pro Mgr. D. V., radního pro sport a Ing.J. 
Ch. Ph.D. člena Rady města Havířova na akci „Festival Dalmatských kapel“. 

 

 
4412/86RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianske Teplice  
                                dne 17.-19. 6. 2022________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Turčianske 
Teplice na Slovensku ve dnech 17. -19. 6. 2022 pro R. M. MSc., MBA, DBA, 
LL.M, člena Rady města Havířova na „Dni mesta“. 

 

 
4413/86RM/2022 - Změny ve složení Komise energetické RMH__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
rezignaci pana J. N., člena Komise energetické RMH ke dni 25.05.2022 z důvodu 
pracovní vytíženosti 

 

 
4414/86RM/2022 - Koncepce rozvoje školství statutárního města Havířov na období 2022–2030 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit Koncepci rozvoje školství statutárního města Havířov na období  
2022–2030 dle přílohy č. 1  
uložit odboru školství a kultury informovat ředitele škol a školského zařízení 
zřizovaných statutárním městem Havířov o schválení Koncepce školství 
statutárního města Havířov na období 2022–2030           

Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                                      T: červenec 2022 
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4415/86RM/2022 - Koncepce a poradenství v ICT - zahájení zadávacího řízení_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podmínky centralizovaného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku  

na služby „Koncepce a poradenství v ICT“ pro statutární město Havířov, 
jakožto centrálního zadavatele, a dále pro všechny příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Havířov  

 
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
 
3. dílčí plnění (fakturace):   ano (centrálním zadavatelem 

Požadované dokumenty  
a poradenské služby dle dílčích  
objednávek) 

    poskytnutí zálohy:    ne  
    čerpání dotace:    ne  
    přenesená daňová povinnost:   ne  
 
4. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení  
 
5. výši požadované jistoty:   130.000 Kč  
 
6. zadávací lhůtu:    120 dnů 
 
7. varianty nabídky:    ne  
 
8. dobu realizace veřejné zakázky:  

zahájení:     ode dne účinnosti smlouvy  
(zveřejnění smlouvy v registru  
smluv – předpoklad polovina  
měsíce září 2022) 

smlouva na dobu určitou:   4 roky ode dne účinnosti smlouvy 
      zpracování dokumentů  

pro centrálního 
zadavatele (vyjma poradenských služeb): nejpozději do 7 měsíců ode dne  

účinnosti smlouvy 
 
zpracování koncepce ICT pro  
příspěvkové organizace 
(vyjma poradenských služeb):   nejpozději do 12 měsíců ode dne  

účinnosti smlouvy 
poradenské služby:    termíny dle dílčích objednávek  
 
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  
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11. profesní způsobilost: 
-  dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné  

evidence dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje 

- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání  
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“   

 
12. ekonomickou kvalifikaci: 

- dle ust. § 78 zákona roční obrat dodavatele za 3 bezprostředně předcházející 
uzavřená účetní období minimálně 10 mil. Kč za každé účetní období  

(jestliže dodavatel vznikl později, obrat za všechna účetní období od svého 
vzniku, a dále v souladu s ust. § 83 odst. 3 zákona společná a nerozdílná 
odpovědnost za plnění veřejné zakázky dodavatele a poddodavatele, jehož 
prostřednictvím bude dodavatel případně prokazovat ekonomickou 
kvalifikaci) 

 
13. technickou kvalifikaci: 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných služeb  
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně 
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele prokazující 
poskytnutí minimálně  
a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo zpracování  

dokumentu / dokumentů rozvoje ICT v hodnotě minimálně 600 tis. Kč 
bez DPH / zpracování dokumentu / dokumentů rozvoje ICT u jedné 
zakázky, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na 
požadovanou minimální hodnotu 

b) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo zpracování DR plánu / plánů  
v hodnotě minimálně 300 tis. Kč bez DPH/zpracování DR plánu / plánů 
u jedné zakázky, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na 
požadovanou minimální hodnotu 

c) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo zpracování technické 
specifikace (odborných podkladů) pro veřejnou zakázku/ výběrové 
řízení na dodavatele v oblasti ICT  

(poskytnutí zakázek požadovaných v písm. a) až c) je možno prokázat  
i společně stejnou zakázkou, tzn. lze prokázat všechny výše uvedené 
požadavky minimálně 3 zakázkami) 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznam osob, které se budou podílet  
na plnění veřejné zakázky (realizační tým), v tomto složení: 
a) minimálně 1 projektový manager,  
b) minimálně 1 bezpečnostní konzultant ISMS, 
c) minimálně 1 architekt ICT se zaměřením na bezpečnost, 
přičemž vždy minimálně jedna osoba z každé funkce dle písm. a) až c) se 
musí podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, musí se účastnit všech 
jednání týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky a musí být jako 
zpracovatel uvedena na všech dokumentech souvisejících s předmětem 
plnění veřejné zakázky  

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o odborné kvalifikaci osob 
realizačního týmu, a to každá osoba realizačního týmu minimálně 5 let 
praxe v oboru ICT a zároveň: 
a) projektový manager – platný doklad prokazující úspěšné absolvování  

zkoušky Prince2 Practicioner nebo IPMA-B nebo PMP  
b) bezpečnostní konzultant ISMS – platný doklad prokazující úspěšné  

absolvování zkoušky ISO/IEC 27001 Lead auditor  
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c) architekt ICT se zaměřením na bezpečnost – platný doklad prokazující  
úspěšné absolvování zkoušky Certified Ethical Hacker (Cehv11) nebo 
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)  

(doklady musí být vydány subjektem oprávněným k vydání příslušného 
dokladu) 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. e) zákona popis opatření k zajištění kvality: 
a) platný certifikát ISO 9001 (systém managementu kvality) dodavatele  

pro činnosti odpovídající předmětu veřejné zakázky a poddodavatele pro 
činnosti odpovídající předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 
poddodavatel podílet 

b) platný certifikát ISO 27001 (systém managementu bezpečnosti 
informací) dodavatele pro činnosti odpovídající předmětu veřejné 
zakázky a poddodavatele pro činnosti odpovídající předmětu veřejné 
zakázky, na jakém se bude poddodavatel podílet 

c) platný certifikát ISO 37001 (systém protikorupčního managementu)  
(certifikáty musí být vydány akreditovaným subjektem, všechny tři 
certifikáty musí mít každý subjekt podílející se na plnění veřejné zakázky, 
přičemž od dodavatele a poddodavatele prokazujícího za dodavatele jinou 
část kvalifikace musí být certifikáty předloženy již v nabídce) 

 
14. podmínky zadávacího řízení: 

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením 
- předložení v nabídce informace o tom, zda je malý či střední podnik,  

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 
- předložení v nabídce seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b)  
zákona  

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona předložení: 
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona 
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů v rozsahu  
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují 

d) platných certifikátů ISO 9001, 27001 a 37001 poddodavatelů  
(blíže viz shora technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. e) 
zákona) 

e) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním  
v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 
(dodavatele i poddodavatele, jehož prostřednictvím bude dodavatel 
případně prokazovat ekonomickou kvalifikaci) 

 
15. podmínky realizace: 

- záruka 24 měsíců 
- smluvní pokuty dle přílohy č. 1 

 
16. složení komise dle přílohy č. 2  
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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 ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
 

 
4416/86RM/2022 - ZPŘ/228/OÚR/22 - „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město“  
                                - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
1. o výběru dodavatele PROSTAVBY, a.s., se sídlem 683 54 Otnice, Dědina 447, 
IČO: 27713130, jehož nabídka byla podle výsledku hodnocení v zadávacím 
řízení ZPŘ/228/OÚR/22 - „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město“, 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak vyplývá z přílohy č. 1 
 
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/228/OÚR/22 - 
„Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město“ s dodavatelem 
PROSTAVBY, a.s., se sídlem  
683 54 Otnice, Dědina 447, IČO: 27713130, s nabídkovou cenou 28 349 803,59 
Kč včetně DPH (23 429 589,74 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti 
vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o 
výběru 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu dle ust. § 122 zákona 

 
 Z: vedoucí OPS 
 T: do 22. 6. 2022 
 

2. odeslat oznámení o výběru 
 Z: vedoucí OPS 
 T: po splnění podmínek účasti  
 vybraného dodavatele na  
 základě dokladů a údajů dle  
 ust. § 122 zákona 
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3. předložit smlouvu k podpisu 
 Z: vedoucí OÚR 
 T: po marném uplynutí lhůty  
 k podání námitek proti  
 rozhodnutí o výběru 
 

 
4417/86RM/2022 - Pořízení vlastního investičního 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, pořízení vlastního 
investičního majetku 
 
- průmyslové kalové čerpadlo (přenosné) do areálu Letního koupaliště Jindřich,  

v maximální pořizovací ceně 56 340,00 Kč včetně DPH 
 
- vertikální oběhové čerpadlo bazénové vody s integrovaným filtrem vlasů  

a hrubých nečistot s přímým připojením třífázového motoru do strojovny 
bazénu atrakcí v areálu Letního koupaliště Jindřich, v maximální pořizovací 
ceně 155 000,00 Kč včetně DPH 

 

 
4418/86RM/2022 - Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  
                                dne 20.06.2022___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  
které se bude konat dne 20. června 2022 od 15:00 hod. v Kulturním domě 
RADOST, dle přílohy.  

 

                    
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Josef BĚLICA, MBA, v.r.    Ing. Ondřej BARÁNEK, v.r.
 primátor města      náměstek primátora  
          pro ekonomiku a správu majetku
       


