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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 88. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.06.2022 

 
4419/88RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 88. schůze RMH, konané dne 27. června 2022 
 
4420/88RM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 86. schůze RMH, konané dne 06.06.2022  

 
4421/88RM/2022 - Schválení pořadu 88. schůze RMH, konané dne 27. června 2022 
 
4422/88RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 88. RMH 
     
4423/88RM/2022 - Udělení výjimky ze Zásad 
 
4424/88RM/2022 - Přidělení obecního bytu     
 
4425/88RM/2022 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
4426/88RM/2022 - Udělení souhlasu s přistáním vrtulníku na pozemku parc. č. 1248/1,  

k. ú. Prostřední Suchá 
 
4427/88RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 
 
4428/88RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností  
 
4429/88RM/2022 - Nájem částí pozemků parc. č. 3727/1, 1361, k. ú. Havířov-město 
 
4430/88RM/2022 - Nájem části nemovité věci – místnost č. 206, ul. Palackého 689/2 
 
4431/88RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a, prodejna 
 
4432/88RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a, sklad 
 
4433/88RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město,  

MÁMA centrum z. s. 
 
4434/88RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město,  

Evangelikální společenství křesťanů, z. s. 
 
4435/88RM/2022 - Žádost o snížení nájemného – budova Radnice 
 
4436/88RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Hlavní třída 440/69 
 
4437/88RM/2022 - Dohoda o splátkách dluhu    
 
4438/88RM/2022 - Souhlas s umístěním sídla společnosti 
 
4439/88RM/2022 - Zrušení usnesení a nájem části nemovité věci – garáž na ul. Balzacova,  

formou veřejné soutěže  
 
4440/88RM/2022 - Služebnost inženýrské sítě ke kanalizační stoce v k. ú. Bludovice          
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4441/88RM/2022 - Výpůjčka části pozemku v k. ú. Havířov-město, parc. č. 1534/1,  
pro účely výstavby cyklostezky na Náměstí Republiky   

 
4442/88RM/2022 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark 
 
4443/88RM/2022 - Nájem pozemků v k. ú. Bludovice městu 
 
4444/88RM/2022 - Druhá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022 
 
4445/88RM/2022 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  

za období leden až květen 2022 
 
4446/88RM/2022 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
4447/88RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4448/88RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 
4449/88RM/2022 - Splašková kanalizace – Plány obnovy, investic a údržby na rok 2023 
 
4450/88RM/2022 - Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav na rok 2023 
 
4451/88RM/2022 - Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení zadávacího řízení  
 
4452/88RM/2022 - Smluvní vztah s městem Šenov pro akci „Odkanalizování částí města  

Havířova, lokalita Důlňák“  
 

4453/88RM/2022 - „Odkanalizování částí města Havířova – lokalita Důlňák“ (stavba č. 19004)  
- Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21 

 
4454/88RM/2022 - Grantové řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ – přijetí nadačního 

příspěvku 
 
4455/88RM/2022 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“  

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21 

 
4456/88RM/2022 - „Střechy budovy MMH- křídlo D“(stavba č. 21013) – Dodatku č.1  

ke Smlouvě o dílo č.326/OÚR/22 
 
4457/88RM/2022 - VZ/230/OÚR/22 – „Projektové dokumentace – rekonstrukce elektroinstalací 

ve školských zařízeních“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
 
4458/88RM/2022 - Revokace usnesení 4219/84RM/2022 ze dne 2.5.2022 - „Parkoviště  

na ul. Družstevnická“- uzavření smlouvy se spol. TS Havířov a.s 
 
4459/88RM/2022 - VZ/260/ORG/22 – Nákup výpočetní techniky – rozhodnutí o výběru  

nejvhodnější nabídky pro část 1) Notebooky a o zrušení zadávacího řízení 
pro část 2) Počítačové sestavy  

 
4460/88RM/2022 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov 
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4461/88RM/2022 - Informace o inspekčních činnostech na základních školách  
a mateřské škole 

 
4462/88RM/2022 - Návrh na stanovení platu řediteli ZŠ K. Světlé Havířov od 1. 8. 2022 
     
4463/88RM/2022 - Změna výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku  

- MŠ Čs. armády Havířov 
 
4464/88RM/2022 - Souhlas s přijetím darů – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
 
4465/88RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města  
 
4466/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Čs. armády Havířov 
 
4467/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního 

majetku – MŠ Mládí Havířov 
 
4468/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního  

majetku – MŠ Petřvaldská Havířov 
 
4469/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního 

majetku – ZŠ Mládežnická Havířov              
 
4470/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a navýšení pořizovací ceny 

investičního majetku – ZŠ M. Kudeříkové Havířov 
 
4471/88RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku - ZŠ K. Světlé Havířov 
 
4472/88RM/2022 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2022 v Havířově 
 
4473/88RM/2022 - Havířovské slavnosti - 2. - 3. 9. 2022 
 
4474/88RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím nadačního příspěvku z Nadace ČEZ 
 
4475/88RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek od Nadace 

rozvoje zdraví – Net“RaD“iční příměstské tábory 
 
4476/88RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek od Nadace  

rozvoje zdraví – „Stropní zvedací a asistenční systém pro seniory“  
 
4477/88RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu  

Teplo na dlani – „Stropní zvedací a asistenční systém pro seniory“  
 
4478/88RM/2022 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního  

do fondu investic  
 
4479/88RM/2022 - Sociální služby města Havířova – ukončení a záměr pronájmu  

části nemovité věci  
 
4480/88RM/2022 - Výběr nejvhodnější nabídky na VZ/7/SSRZ/2022 „Rekonstrukce minigolfu 

–mobiliář, dráhy, oprava pergoly“ – SSRZ Havířov  
 
4481/88RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu 

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace  
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4482/88RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě  
ve dnech 2. - 5. 6. 2022  

 
4483/88RM/2022 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – volba člena představenstva   
 
4484/88RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – volba člena dozorčí rady 
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U S N E S E N Í 
z 88. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.06.2022 

 
4419/88RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 88. schůze RMH, konané dne 27. června 2022__ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 88. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 27. června 2022 

Mgr. Stanislava GORECKÁ 
 

 
4420/88RM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 86. schůze RMH, konané dne 06.06.2022________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ověřovatelky zápisu z 86. schůze RMH, která se konala dne  
6. června 2022  

 

 
4421/88RM/2022 - Schválení pořadu 88. schůze RMH, konané dne 27. června 2022__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený pořad 88. schůze Rady města Havířova, konané dne 27. června 2022 
dle přílohy  

 

 
4422/88RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 88. RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 
 

úkoly: krátkodobé 

 

3097/68RM/2021 Vypořádání kanalizačních stok v majetku města, umístěných na 
cizích pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá 

4023/82RM/2022 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na ul. 
Zemědělská, Dolní Datyně“  

4286/85RM/2022 VZ/189/OKS/22 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek 
v Havířově“ – vyhodnocení podaných nabídek  
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4409/86RM/2022 Dohoda o prodloužení Smlouvy o umístění Technického zařízení 
na úseku řidičských průkazů         

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

4012/82RM/2022 Provoz pultu centralizované ochrany 

4109/83RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. 

4110/83RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. a investora pana Zdeňka Součka  

4216/84RM/2022 VZ/123/ORG/22 – „Mobilní služby Havířov 2022-2023“ – 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

4222/84RM/2022 Výpůjčka reklamních nosičů umístěných na zástěnách 
kontejnerových stanovišť 

4234/84RM/2022 ZPŘ/120/OÚR/22 - PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - zrušení 
dvou částí veřejné zakázky a výběr a uzavření smlouvy u tří 
částí veřejné zakázky 

4244/85RM/2022 Zřízení pozemkových služebností  

4248/85RM/2022 Prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  109/1, k. ú. 
Bludovice 

4249/85RM/2022 Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město 
4269/85RM/2022 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ K. Světlé 

Havířov 
4285/85RM/2022 Uzavření dodatku ke smlouvám o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení  
4291/85RM/2022 Nákup výpočetní techniky – zahájení zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 
4295/85RM/2022 ZPŘ/122/OÚR/22 - „Most M2 na ul. Prachatická – projektová 

dokumentace“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření 
smlouvy 

4313/85RM/2022 Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova - 
SUMP - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 

4314/85RM/2022 ZPŘ/192/OÚR/22 - ,,ZŠ Školní, Havířov-Šumbark – výměna 
oken“- rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy  

4344/87RM/2022 UŘ/441/MRA/21 – Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá 
17, Havířov - opakované řízení -  rozhodnutí o námitkách 

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 

4397/86RM/2022 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje – Kontaktní a poradenské centrum pro 
osoby ohrožené závislostmi v Havířově 

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 

 

     
4423/88RM/2022 - Udělení výjimky ze Zásad__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e 
 
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem  
o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro paní B. H. , 
státního příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem  
………………………………………….   

2. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt 
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro pana Ing. M. G., 
státního příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem 
………………………………………….. 

    

    
4424/88RM/2022 - Přidělení obecního bytu____________________________________________     
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení obecního bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě na ul. Dlouhá třída 900/20 

v Havířově-Městě se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného 

Radou města Havířova pro příslušné období panu P. S., trvale bytem 

……………………………………….. pod podmínkou, že nájemní smlouva 

bude s panem P. S. uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova na dobu 6 měsíců 

s možností prodloužení s tím, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy pan P. S. předloží doklad o celkové  
  úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc 
 

    
4425/88RM/2022 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů____________________________     
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení paní J. L., trvale bytem ……………………………………. a pana 
Š. M., trvale bytem ………………………………………………… k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 47, vel. 1+3 v domě  
na ul. Mládežnická 1562/7, Havířov-Podlesí, jehož nájemci jsou  
manž. J. P.  a V. P.  

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

přistoupení paní A. S., trvale bytem …………………………… k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 11, vel. 1+2 v domě  
na ul. Dlouhá třída 1200/34, Havířov-Podlesí, jehož nájemcem je její syn  
pan R. S. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného 
nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě paní A. S.  
a pan R. S. předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 
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3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
přistoupení pana K. D., trvale bytem ………………………………. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě  
na ul. Jílová 1582/6, Havířov-Podlesí, jehož nájemcem je jeho matka paní R. 
D. 

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

přistoupení paní R. G., trvale bytem ……………………………….. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě  
na ul. Moravská 477/39, Havířov-Šumbark, jehož nájemcem je její syn  
pan M. G.  

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

přistoupení pana M. J., trvale bytem ………………………….,  
………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2 v domě  
na ul. Čajkovského 833/1, Havířov-Město, jehož nájemcem je jeho příbuzná 
paní E. S.  

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

přistoupení pana V. Š., trvale bytem ………………………………. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2 v domě  
na ul. Nákupní 423/6, Havířov-Šumbark, jehož nájemcem je jeho bratr  
pan R. Š. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného 
nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě pan R. Š. předloží doklad o celkové 
úhradě pohledávky vůči městu Havířov 

  

 

4426/88RM/2022 - Udělení souhlasu s přistáním vrtulníku na pozemku parc. č. 1248/1,  

k. ú. Prostřední Suchá_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

udělení souhlasu s přistáním a vzletem vrtulníku Robinson R44, provozovaný 

společností Heli4U s. r. o., IČO: 07545053, na pozemku parc. č. 1248/1,  

k. ú. Prostřední Suchá, v Městském fotbalovém areálu v Prostřední Suché,  

dne 26. 8. 2022 v době od 13 hodin do 14 hodin, za předpokladu, že provozovatel 

zajistí přistání a vzlet vrtulníku v souladu s platnými právními předpisy  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem souhlasu 

s přistáním a vzletem 

 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru předložit souhlas s přistáním a vzletem v souladu 

s tímto usnesením 

                                                                                                                  Z: vedoucí EO 

                                                                                                                  T: 30.06.2022 
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4427/88RM/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. 2306/1, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního 

kabelového vedení NN 0,4 kV a 1x pojistková skříň v rámci stavby  

č. IV-12-8019468/1 Prostř. Suchá č. par. 2306/35, příp. NNk za jednorázovou 

úhradu 10.000,00 Kč + DPH o výměře 9,10 m2 dle geometrického plánu  

č. 3347-657/2020 ze dne 25. 2. 2022, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné 

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

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

 

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 

 

 

4428/88RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města  

v k. ú. Bludovice parc. č.  2938/18, 2938/19 dle geometrického plánu  

č. 4928-184/2020 ze dne 13. 11. 2020 za účelem   umístění vodovodní přípojky 

o výměře 3,92 m2 za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč,  

dle geometrického plánu č. 5100-15/2022 ze dne 5. 5. 2022 za účelem umístění 

sjezdu o výměře 8,88 m2 za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu 

neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 2860/8, k. ú. Bludovice, jehož 

součástí je budova č. p. 479, ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

ve vlastnictví Ing. R. F., bytem …………………………,  

…………………………………   

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Bludovice, parc. č. 1419/10, dle geometrického plánu č. 5079-515/2022 

ze dne 21. 3. 2022, za účelem  umístění sjezdu o výměře 15,16 m2,  

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch 
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pozemku parc. č. 1419/34, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 1233, 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví R. U.  

a V. U., oba bytem ……………………………………. 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Dolní Datyně parc. č. 704/1 dle geometrického plánu č. 833-111b/2021 

ze dne 4. 1. 2022, za účelem   umístění splaškové kanalizační přípojky  

o výměře 7,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „C“, 

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč, za účelem umístění dešťové 

kanalizační přípojky o výměře 7,00 m2, graficky označeno v geometrickém 

plánu písmenem „D“, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč a za účelem   

umístění sjezdu o výměře 16,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu 

písmeny „E“ a „F“, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu 

neurčitou, ve prospěch pozemků parc. č. 150/13, 150/18, k. ú. Dolní Datyně, 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví N. N.  

a J. P., oba bytem …………………………………….. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. až 3. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

 

4429/88RM/2022 - Nájem částí pozemků parc. č. 3727/1, 1361, k. ú. Havířov-město__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem částí pozemků parc. č. 3727/1, k. ú. Havířov-město, za účelem umístění 

plakátovacího válce R22, lokalita ul. Železničářů a ul. U Nádraží  

(dopravní terminál) a parc. č. 1361, k. ú. Havířov-město, za účelem výměny  

a umístění plakátovací plochy R12, lokalita ul. Hlavní třída a ul. Mírová,  

ve prospěch společnosti RENGL, s. r. o., se sídlem: Zákopnická 354/11, Liberec 

XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČO: 254 20 160, na dobu neurčitou,  

za nájemné ve výši 1.000,00 Kč/1 kus plakátovací plocha/rok + DPH, tj. nájemné 

celkem ve výši 30.000,00 Kč/rok + DPH při současném celkovém počtu 30 kusů 

plakátovacích ploch dle smlouvy o nájmu pozemků a reklamních ploch  

zn. E/1125/MJP/04 ve znění dodatků č. 1 až 8 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 9  

ke smlouvě o nájmu pozemků a reklamních ploch zn. E/1125/MJP/04 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu pozemků  

a reklamních ploch zn. E/1125/MJP/04 v souladu s tímto usnesením   

                                                                                    

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 30.09.2022 

 

 

4430/88RM/2022 - Nájem části nemovité věci – místnost č. 206, ul. Palackého 689/2_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost č. 206 o výměře 59,30 m2 a podíl 

společných prostor o výměře 25,60 m2 v 2. NP budovy podnikatelského centra 

na ul. Palackého 689/2 v Havířově-Městě, která je součástí pozemku parc.  

č. 620/1, k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako fotoateliér, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 524,00 Kč/m2/rok za podnikatelskou plochu a 55,00 Kč/m2/rok  

za podíl společných prostor,  

- platby záloh na služby, panu Ing. L. K., IČ: 87492164,  

se sídlem U Jelena 5/108, Havířov-Šumbark 

 

 

4431/88RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a, prodejna______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 39,17 m2 v 1. PP budovy 

na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark, která je součástí pozemku parc.  

č. 2366/6, k.ú. Šumbark, za účelem využití jako prodejna zdravotních potřeb  

a kancelář, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- sazba nájemného 294,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, panu J. B., se sídlem Na Pasekách 683/16,  

  Bartovice, 717 00 Ostrava, IČ: 46110356 

 

 

4432/88RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a, sklad__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 7,4 m2 v 1. PP budovy 

na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark, která je součástí pozemku parc.  
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č. 2366/6, k.ú. Šumbark, za účelem využití jako sklad k prodejně zdravotních 

potřeb, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- sazba nájemného 300,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, panu J. B., se sídlem Na Pasekách 683/16,  

  Bartovice, 717 00 Ostrava, IČ: 46110356 

 

 

4433/88RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město,  

MÁMA centrum z. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části pozemku parc. č. 2024, ostatní plocha o výměře 209 m2,  

k. ú. Havířov-město, pro MÁMA centrum z. s., IČO: 03481051, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-Město, za účelem užívání terasy a travnaté 

plochy, za podmínek: 

- výpůjčka po dobu trvání smlouvy o nájmu nebytových prostor s MÁMA  

  centrum z.s. v objektu na ul. Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-Město  

- celoroční údržba vypůjčené části pozemku 

 

 

4434/88RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město, Evangelikální  

společenství křesťanů, z. s. 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části pozemku parc. č. 2024, ostatní plocha o výměře 184 m2,  

k. ú. Havířov-město, pro Evangelikální společenství křesťanů, z. s.,  

IČO: 68321236, se sídlem Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-Město, za účelem 

užívání travnaté plochy, za podmínek: 

- výpůjčka po dobu trvání smlouvy o nájmu nebytových prostor    

   s Evangelikálním společenstvím křesťanů, z. s. v objektu na ul. Jaroslava  

   Seiferta 1483/8, Havířov-Město  

- celoroční údržba vypůjčené části pozemku 

 

 

4435/88RM/2022 - Žádost o snížení nájemného – budova Radnice________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící podnikání o výměře 

65,98 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží části D budovy  

Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, která je součástí pozemku parc. 

č. 122, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Havířov-město, nájemkyni paní M. T., 
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IČ: 70643326, a to ze stávající výše nájemného 1.674,00 Kč/m2/rok bez DPH na 

837,00 Kč/m2/rok bez DPH od 01.06.2022 do 31.08.2022,  

tj. po dobu rekonstrukce střechy budovy Radnice 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 2  

ke smlouvě o nájmu  

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu v souladu  

s tímto usnesením  

Z: vedoucí EO  

T: 30.06.2022 

 

 

4436/88RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Hlavní třída 440/69___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 11,10 m2 v 1. 

PP budovy na ul. Hlavní třída 440/69 v Havířově-Městě, která je součástí 

pozemku parc. č. 1249, k.ú. Havířov-město, paní A. K., bytem 

……………………, za účelem využití jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

4437/88RM/2022 - Dohoda o splátkách dluhu_________________________________________    

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dohody o splátkách dluhu představující náhradu škody s dlužníkem K. 

V., nar. ……………………………, bytem ………………………………..,  

…………………………, zastoupen zákonným zástupcem paní V. V., matkou 

takto: 

celkem dluh:      18.101,00 Kč 

počet splátek:      13 měsíců 

výše měsíční splátky:     1.500,00 Kč 

první splátka splatná dne:    25.07.2022 

poslední splátka zaplacena nejpozději dne:  25.07.2023 

možnost mimořádných splátek v částce vyšší, než je dohodnuta měsíční splátka, 

v případě nezaplacení jedné splátky nastává splatnost celého dluhu 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  
o splátkách dluhu 
 
u k l á d á  
 
ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o splátkách dluhu v souladu s tímto 
usnesením  

Z: vedoucí EO  
T: 30.06.2022 

 

 
4438/88RM/2022 - Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
umístění sídla společnosti MUDr. Alena Krupičková s.r.o., IČ: 02110431, 
v nebytových prostorách v 2. NP budovy zdravotního střediska, ul. Dlouhá třída 
1134/83 v Havířově-Podlesí, která je součástí pozemku parc. č. 348/5,  
k. ú. Bludovice 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit souhlas s umístěním sídla společnosti MUDr. 
Alena Krupičkova s.r.o. v souladu s tímto usnesením 
 

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                              T: 30.06.2022 
 

 
4439/88RM/2022 - Zrušení usnesení a nájem části nemovité věci – garáž na ul. Balzacova,  

formou veřejné soutěže____________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení RMH č. 4259/85RM/2022 ze dne 23.05.2022 ve schvalovací části:  
„nájem části nemovité věci - nebytové prostory, garáž o výměře 18 m2  
v suterénu obytného domu na ul. Balzacova 1186/10 v Havířově-Podlesí,  
za podmínek: 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  
- nájemné 1.200,00 Kč/m2 /rok,  
- platba nájemného a záloh za služby měsíčně, 
- za účelem garážování vlastního osobního motorového vozidla,  
- případné stavební úpravy, rekonstrukce, přestavby nebo jiné změny garáže  
  provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání po  
  ukončení nájmu, panu M. K., bytem ………………………………… 
  …………………………………….“ 
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s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci - nebytové prostory, garáž o výměře 18 m2 v suterénu 

obytného domu na ul. Balzacova 1186/10 v Havířově-Podlesí, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 700,00 Kč/m2/rok vč. DPH,  

- platba nájemného a záloh za služby měsíčně, 

- za účelem garážování osobního motorového vozidla, 

- případné stavební úpravy, rekonstrukce, přestavby nebo jiné změny garáže  

  provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání po  

  ukončení nájmu, paní Mgr. Š. Š., bytem ……………………………..  

  ………………………….. 

 

 

4440/88RM/2022 - Služebnost inženýrské sítě ke kanalizační stoce v k. ú. Bludovice_________          

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

zřízení služebnosti inženýrské sítě pro nemovitou věc – gravitační kanalizační 

stoku DN 250, umístěnou na služebném pozemku v k. ú. Bludovice, parc.  

č. 2809/101, dle  spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 7697 ve vlastnictví 

povinných manželů R. L. a B. L., oba bytem ………………………………….. 

……………………………………….., Ing. Z. S.  ……………………  

……………………………….,  R. S. , bytem ………………………………… 

……………………….., spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, 

provozovat, udržovat, opravovat či odstranit na služebném pozemku nemovitou 

věc a za tím účelem vstupovat a vjíždět na služebný pozemek, v rozsahu 58 m2 

dle GP č. 5098-53/2022, na dobu neurčitou, bezúplatně, ve prospěch 

oprávněného statutárního města Havířova 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy                                                                                     

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s usnesením   

                                                                                                                          

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 30.09.2022  
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4441/88RM/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  
 
změnu usnesení Rady města Havířova č. 4368/86RM/2022 ze dne 6. 6. 2022,  
a to v době výpůjčky z „doby od zahájení stavebních prací do vydání 
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě“ na „dobu určitou od 1.7.2022  
do 31.12.2024“pro 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 Havířovu, pro účely realizace stavby č. 21001 „Cyklostezka 
na Náměstí Republiky v Havířově“   
    
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 v souladu s tímto usnesením    
                                                                                                                         

                                                                                                             Z: vedoucí EO                                                                                                                        
                                                                                                             T: dle realizace stavby 
 

 
4442/88RM/2022 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark o výměře 75 m2,  
panu D. U. , bytem ………………………………………, za účelem využití 
pozemku, pod již postavenou budovou č.p. 469 sloužící jako prodejní stánek 
s provozem rychlého občerstvení a pro přístup k této budově 

 

 
4443/88RM/2022 - Nájem pozemků v k. ú. Bludovice městu_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení Smlouvy o nájmu pozemků č. E/848/OSRM/05 ze dne 12.10.2005,  

včetně Dodatku č. 1 ze dne 06.10.2008, která byla uzavřena mezi 
pronajímatelem paní L. Š. , bytem ………………………………….. a 
nájemcem statutárním městem Havířov, dohodou ke dni 30.06.2022 
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2. v k. ú.  Bludovice nájem pozemků parc. č. 199/2, parc. č. 202/90, parc.  

č. 202/91, parc. č. 202/93, parc. č. 202/95, parc. č. 202/97, parc. č. 223/2, parc. 

č. 229/2, parc. č. 234/4 a parc. č. 521/7, o celkové výměře 11 554 m2, ve 

vlastnictví pronajímatele paní L. Š. , bytem …………………………….., 

nájemci statutárnímu městu Havířov, za podmínek: 

- na dobu neurčitou od 01.07.2022, s možností výpovědi s výpovědní dobou  

tří měsíců bez udání důvodu nebo bez výpovědní doby s udáním důvodu 

- za účelem užívání pozemků, na kterých se nacházejí stavby ve vlastnictví  

statutárního města Havířova a pozemků, které jsou veřejným prostranstvím 

- celkové roční nájemné 137.439,00 Kč, z toho nájemné u pozemků,  

na kterých se nachází veřejná zeleň činí 6,00 Kč/m2/rok, tj. při celkové 

výměře 7 969 m2 nájemné 47.814,00 Kč a nájemné u pozemků, na kterých 

se nachází stavby činí 25,00 Kč/m2/rok, tj. při celkové výměře 3 585 m2 činí 

nájemné 89.625,00 Kč 

- úhrada nájemného vždy nejpozději do 31.3. běžného roku 

- zvýšení nájemného od 1.1. daného kalendářního roku o částku odpovídající  

  procentní hodnotě příslušného inflačního koeficientu z částky původního  

  nájemného, pokud míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního  

  indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejňovaným  

  Českým statistickým úřadem (Consumer price index – CPI) přesáhne 2 % 

- od 01.07.2022 nájemné zvýšeno o inflační koeficient 3,8 % za rok 2021,  

  tj. 5.223,00 Kč 

- sjednání práv a povinností smluvních stran týkající se údržby pozemků  

a staveb na pozemcích 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o nájmu pozemků včetně ukončení Smlouvy o nájmu pozemků č. 

E/848/OSRM/05 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu o nájmu pozemků včetně ukončení 

Smlouvy o nájmu pozemků č. E/848/OSRM/05 v souladu s tímto usnesením 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 30.06.2022 

 

 

4444/88RM/2022 - Druhá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

druhou úpravu odpisových plánů na rok 2022 příspěvkových organizací 

zřízených městem Havířovem, dle přílohy materiálu, kdy celková výše odpisů 

po této úpravě činí 51 822 670,74 Kč. 
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4445/88RM/2022 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  

za období leden až květen 2022_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného 

rozpočtu města Havířova, které byly realizované v období leden až květen 2022 

u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu 

 

 

4446/88RM/2022 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova_________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 81., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 81.,  

dle Přílohy č. 1. 

 

 

4447/88RM/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. 5, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů:  1. Z. Š.,  

                                2. Z. K.,  

                                3. P. F. 

 

2. Byt č. 31, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů:  1. A. H.,  

                                2. P. F.,  

                                3. N. B. 

 

3. Byt č. 3, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 1030/69, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů:  1. J. D.,  

                                2. L. H. 
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4. Byt č. 11, vel. 0+1 v ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů:  1. V. Š. 

 

5. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici K. V. Raise 1076/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů:  1. L. P. 

 

6. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Stavbařská 296/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů:  1. A. V. 

 

7. Byt č. 41, vel. 0+1 v ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů:  1. J. R. 

 

8. Byt č. 43, vel. 0+1 v ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů:  1. E. M.,  

                                2. M. A.,  

                                3. T. F. 

 

9. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici 17. listopadu 1253/10, Havířov - Podlesí, 

    pořadí žadatelů:  1. A. S. 

 

10. Byt č. 4, vel. 1+1 v ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. P. Ž.,  

                                       2. Bc. K. G. 

 

11. Byt č. 26, vel. 1+1 v ulici Jaselská 1195/2 Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. M. J.  

 

12. Byt č. 53, vel. 1+1 v ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. M. H. 

 

13. Byt č. 11, vel. 1+1 v ulici Švabinského 994/5, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. B. S. 

 

14. Byt č. 8, vel. 1+1 v ulici Na Nábřeží 712/109, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. D. G. 

 

15. Byt č. 16, vel. 1+1 v ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. K. F. DiS. 

 

16. Byt č. 13, vel. 0+2 v ulici 17. listopadu 1107/28, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů:  1. M. H.,  

                                  2. V. H.,  

                                  3. L. G. – I. B. 

 

17. Byt č. 65, vel. 0+2 v ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů:  1. J. S. 

 

18. Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Mánesova 528/14, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. J. V. 
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19. Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Mánesova 972/28, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. P. L.,  

                                  2. T. F.,  

                                  3. D. V. 

 

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

      pořadí žadatelů:  1. A. P.,  

                                  2. D. J.,  

                                  3. M. S. 

 

21. Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Na Nábřeží 712/109, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. P. Č.,  

                                  2. R. M.,  

                                  3. A. S. 

 

22. Byt č. 12 vel. 1+2 v ulici Národní třída 577/4, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. M. S.,  

                                  2. Ing. Z. K.,  

                                  3. D. J. 

 

23. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici 1.máje 870/14, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. T. M. 

 

24. Byt č. 3, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1201/36, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů:  1. Ing.  P. P.,  

                                  2. P. K.,  

                                  3. Bc. L. C. 

 

25. Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Kapitána Nálepky 744/1, Havířov - Město,  

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

 

26. Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Majakovského 878/10, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. Ing. Z. K.,  

                                  2. D. J.,  

                                  3. Bc. V. S. 

 

27. Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici Makarenkova 515/10, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. L. M.,  

                                  2. Ing. M. O.,  

                                  3. E. K. 

 

28. Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Národní třída 581/12, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. G. B.,  

                                  2. D. J.,  

                                  3. Bc. V. S. 

 

29. Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Tolstého 936/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. K. N. 
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30. Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Studentská 1148/20, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů:  1. K. M.,  

                                  2. R. K.,  

                                  3. M. S. 

 

31. Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1120/81d, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů:  1. Bc. T. K.,  

                                  2. F. R.,  

                                  3. J. J., DiS 

 

32. Byt č. 60, vel. 1+2 v ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů:  1. K. N.,  

                                  2. V. K.,  

                                  3. A. K. 

 

33. Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Mládí 1099/8, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů:  1. M. K.,  

                                  2. D. S. – L. V. 

 

34. Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1166/16, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů:  1. P. K. 

 

35. Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici náměstí Republiky 570/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. P. P.,  

2. H. O.,  

3. J. H. 

 

36. Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1104/73, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů:  1. M. J.,  

2. Ing. Z. K.,  

3. J. Š. 

 

37. Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů:  1. T. H.,  

                                  2. D. S. – L. V. 

 

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

      pořadí žadatelů:  1. L. Z.- M. C. 

 

39. Byt č. 14 vel. 1+3 v ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů:  1. S. P. 

 

40. Byt č. 12, vel. 1+4 v ulici K. V. Raise 1078/5, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů:  1. M. K. – P. S.,  

                                  2. D. B.,  

                                 3. A. V. 
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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 

 

 

4448/88RM/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. 6. 2022 a 15. 6. 2022  

    dle přílohy č. 1  

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

 

 

4449/88RM/2022 - Splašková kanalizace – Plány obnovy, investic a údržby na rok 2023______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Plán obnovy splaškové kanalizace na rok 2023, dle přílohy č. 1 

 

2. Plán investic splaškové kanalizace na rok 2023, dle přílohy č. 2 

 

3. Plán údržby splaškové kanalizace na rok 2023, dle přílohy č. 3 

 

u k l á d á 

 

1. předat schválený Plán obnovy splaškové kanalizace na rok 2023,  

Plán investic splaškové kanalizace na rok 2023 a Plán údržby splaškové 

kanalizace na rok 2023 společnosti Technické služby Havířov a.s. 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 07/2022 
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2. zapracovat předpoklad finančního krytí schváleného Plánu obnovy, investic  
a údržby splaškové kanalizace na rok 2023 do návrhu rozpočtu na rok 2023 

 
Z: vedoucí OKS 
T: 09/2022 

 

 
4450/88RM/2022 - Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav na rok 2023_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Plán obnovy vodovodního řadu na rok 2023, dle přílohy č. 1 
 
2. Plán investic vodovodního řadu na rok 2023, dle přílohy č. 2 
 
3. Plán oprav vodovodního řadu na rok 2023, dle přílohy č. 3 
 
u k l á d á 
 
předat schválený Plán obnovy vodovodního řadu na rok 2023, Plán investic 
vodovodního řadu na rok 2023 a Plán oprav vodovodního řadu na rok 2023 
společnosti Technické služby Havířov a.s. 

Z: vedoucí OKS 
T: 07/2022 

 

           
4451/88RM/2022 - Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení zadávacího řízení  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na koncesi malého rozsahu na služby  

„Provozování bikesharingu v Havířově“ 
  
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  
    rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 
 
3. dílčí plnění (fakturace):   ano  
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
4. varianty nabídky:    ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky:   
    Předpokládané uzavření smlouvy  
    a účinnost smlouvy (zveřejnění 
    smlouvy v registru smluv):   9/2022 
    termín zahájení plnění:          01.03. 2023 
    termín dokončení plnění:           30.11.2024  
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6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  
včetně DPH za jednu výpůjčku  
(max. však 25,- Kč  
vč. DPH/ 1 výpůjčka) 

 
7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 3 měsíce 
přede dnem podání nabídky 

 
8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší  
3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  
veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 
9. ekonomickou kvalifikaci:   

nepožadovat 
 
10. technickou kvalifikaci: 

- seznam minimálně 2 dokončených služeb poskytnutých za poslední  
3 roky přede dnem podání nabídky, přičemž předmětem každé bylo 
poskytnutí služeb veřejného sdílení jízdních kol pro jednoho objednatele 
po dobu alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců/1 služba,  
a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak rovněž na požadovanou 
minimální dobu poskytnutí služby.  

 
11. další podmínky:  

- provoz bikesharingu v měsících březen až listopad v letech 2023–2024 
- provozování 200 ks městských kol vč. možnosti změny počtu  

kol uchazečem dle požadavku zadavatele 
- vybavení kol: nízkým nástupem, přední a zadní svítilnou, minimálně  

třístupňovou přehazovačkou, dvěma účinnými nezávislými brzdami, 
předním a zadním blatníkem, nastavitelnou polohou sedla, stojánkem pro 
odstavení kola, nosičem na drobná zavazadla, případně košíkem, zvukovou 
signalizací – např. zvonkem, GPS s datovým přenosem do softwarové 
aplikace 

- prvních 15 minut výpůjčky uživatelům zdarma a následujících 30 minut  
za cenu max. 28,- Kč vč. DPH  

- zadavatel je povinen si před uzavřením smlouvy vyžádat od Ministerstva  
financí ČR stanovisko k jejímu uzavření   

- zadavatel poskytne vybranému uchazeči bezúplatně nevýhradní oprávnění  
užít logo města pro označení kol k provozu bikesharingu 

- smlouva o provozování bikesharingu nabude účinnosti pro rok 2023,  
dnem doručení písemného oznámení zadavatele vybranému dodavateli o 
schválení financování provozování bikesharingu Zastupitelstvem města 
Havířova, nebude-li financování schváleno do 23.01.2023 smlouva skončí; 
smlouva pro rok 2024 nabude účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení zadavatele vybranému dodavateli o schválení financování 
provozování bikesharingu Zastupitelstvem města Havířova, nebude-li 
financování schváleno do 12.01.2024, smlouva skončí. 

- smluvní pokuty dle přílohy č. 1 
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12. způsob realizace zadávacího řízení:  
elektronickou formou  

 
13. složení hodnotící komise dle přílohy č. 2 
 
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v příloze č. 3 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 
souvisejících se zadávacím řízením na koncesi malého rozsahu „Provozování 
bikesharingu v Havířově“ 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na koncesi 
malého rozsahu „Provozování bikesharingu v Havířově“  

              
          Z: vedoucí OKS 
          T: 7/2022 
 

 
4452/88RM/2022 - Smluvní vztah s městem Šenov pro akci „Odkanalizování částí města  

Havířova, lokalita Důlňák“________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
uzavření Dohody o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací s městem Šenov, se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov,  
IČO 00297291, ve znění dle přílohy   
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dohody  
o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací s městem 
Šenov  
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dohodu o vzájemných vztazích vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 07/2022 
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4453/88RM/2022 - „Odkanalizování částí města Havířova – lokalita Důlňák“ (stavba č. 19004) 

- Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 13/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

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

1.962.806,06 Kč bez DPH (2.374.995,33 Kč včetně DPH) 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 13/OÚR/21 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1  

za cenu -538.378,71 Kč bez DPH (-651.438,24 Kč včetně DPH) 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 

 

4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21 na provedení stavby  

„Odkanalizování částí města Havířova – lokalita Důlňák“ v rozsahu bodu 1.  

až 3. tohoto usnesení se společností STASPO, spol. s.r.o., Těšínská 254,  

716 00 Ostrava – Radvanice, IČO: 41035704 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021 

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21  

    ze dne 1.2.2021 

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 

                                                                                                             T: 06/2022 

 

2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně  

    závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

 

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 

                                                                                                             T: do 15 dnů ode dne 

                                                                                                                           uzavření dodatku č. 2 
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4454/88RM/2022 - Grantové řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ – přijetí nadačního 

příspěvku_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 120.000 Kč z Nadace ČEZ na realizaci 

projektu „Oranžový přechod Frýdecká 2022“ v rámci grantového řízení 

Oranžový přechod 2022 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí 

nadačního příspěvku MSK OP22/51339 z Nadace ČEZ a dalších nezbytných 

dokumentů k administraci projektu 

Z: vedoucí OÚR 

T: 30.06.2022 

 

 

4455/88RM/2022 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“ - Dodatek  

č. 1 ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo zn. 661/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy 

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

910 909,61 Kč bez DPH 1 102 200,63 Kč včetně DPH)  

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo zn. 661/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy 

č. 1 této SoD stavebních prací v rozsahu Přílohy č. 1 za cenu -1 029 018,44 Kč 

bez DPH (-1 245 112,31 Kč včetně DPH)  

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21 na provedení stavby  

č. 18029 „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“ 

v rozsahu bodů 1. až 3. tohoto usnesení se společností MORYS s. r. o.,  

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 42864771 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21 ze dne 06.09.2021 
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u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21  

    ze dne 06.09.2021 

Z: vedoucí OÚR 

T: 07/2022 

 

2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně  

    závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

  

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 

                                                                                                             T: do 15 dnů ode dne 

                                                                                                                           uzavření dodatku č. 1 

 

 

4456/88RM/2022 - „Střechy budovy MMH - křídlo D“ (stavba č. 21013) – Dodatku č.1 

ke Smlouvě o dílo č.326/OÚR/22____________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 326/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy č.1  

této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 38 318,48 Kč bez DPH v rozsahu 

Přílohy č.1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 326/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD stavebních práce za cenu -287 532,2 Kč bez DPH v rozsahu 

Přílohy č.1  

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 326/OÚR/22 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení  

 

4. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 326/OÚR/22  

a to prodloužení o 7 kalendářních dnů   

 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 326/OÚR/22 na provedení stavby  

„Střechy budovy MMH – křídlo D“ (stavba č. 21013“) v rozsahu bodu 1.  

až 4. tohoto usnesení se společností SEADON s r.o., Rovniny 1116/45,  

74801 Hlučín, IČO: 28601505 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 326/OÚR/22 ze dne 26.4.2022 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 326/OÚR/22 ze dne  

26. 4. 2022 

                                                                                                                   Z: vedoucí OÚR 

  T: 7/2022 

 

 

4457/88RM/2022 - VZ/230/OÚR/22 – „Projektové dokumentace – rekonstrukce elektroinstalací  

ve školských zařízeních“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení_________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

VZ/230/OÚR/22 – „Projektové dokumentace – rekonstrukce elektroinstalací 

ve školských zařízeních“ neboť nabídky, které byly podány do zadávacího řízení 

byly ve srovnání s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a s ohledem 

na hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnými prostředky 

vyhodnoceny jako ekonomicky nevýhodné. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o zrušení 

zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/230/OÚR/22 – „Projektové dokumentace – rekonstrukce elektroinstalací 

ve školských zařízeních“  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/230/OÚR/22 – „Projektové dokumentace  

– rekonstrukce elektroinstalací ve školských zařízeních“ 

 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 07/2022 

 

 

4458/88RM/2022 - Revokace usnesení 4219/84RM/2022 ze dne 2.5.2022 - „Parkoviště  

na ul. Družstevnická“- uzavření smlouvy se spol. TS Havířov a.s 

 

Rada města Havířova 

 

m ě n í 

 

v usnesení číslo 4219/84RM/2022 ze dne 2.5.2022 v části „schvaluje“ takto: 

 

„uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18009 - „Parkoviště na ul. 

Družstevnická“ se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601, s cenou 

5.975.215,16 Kč bez DPH (7.230.010,34 Kč včetně DPH), s termínem plnění 
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nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště 

a s možností plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny 

díla“  

 

 

4459/88RM/2022 - VZ/260/ORG/22 – Nákup výpočetní techniky – rozhodnutí o výběru  

nejvhodnější nabídky pro část 1) Notebooky a o zrušení zadávacího  

řízení pro část 2) Počítačové sestavy__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/260/ORG/22 – 

Nákup výpočetní techniky, část 1) Notebooky - OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 

19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921 pro nesplnění 

požadovaných technických parametrů 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/260/ORG/22 – Nákup výpočetní techniky, část 1) Notebooky od 

společnosti M Computers s.r.o., Úlehlova 3100/10, Líšeň, 628 00 Brno,  

IČO: 26042029, s nabídkovou cenou 1 349 400,00 Kč bez DPH  

(1 632 774,00 Kč vč. DPH) 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/260/ORG/22 – Nákup výpočetní techniky, část 1) Notebooky takto:   

 

2. místo:  Quick & Quality IT s.r.o.,  

Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 02210088,  

s nabídkovou cenou 1 386 360,00 Kč bez DPH  

(1 677 495,60 Kč vč. DPH) 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/260/ORG/22 – Nákup výpočetní techniky, část 2) 

Počítačové sestavy, z důvodů ekonomických 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/260/ORG/22 – Nákup výpočetní techniky, část 1) 

Notebooky 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/260/ORG/22 – Nákup výpočetní techniky, část 2) Počítačové sestavy 
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u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky  

a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/260/ORG/22 – 

Nákup výpočetní techniky, část 1) Notebooky 

 

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

zakázky malého rozsahu VZ/260/ORG/22 – Nákup výpočetní techniky,  

část 2) Počítačové sestavy 

Z: vedoucí ORG 

T: 7/2022 

 

 

4460/88RM/2022 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. ukončení výkonu funkce člena školské rady ke dni 31. 5. 2022  

z důvodu rezignace:  

 

pana M. P. při Základní škole Havířov-Podlesí  

Mládežnická 11/1564 okres   Karviná, příspěvková organizace  

 

2. ukončení výkonu funkce člena školské rady ke dni 10. 9. 2022  

z důvodu uplynutí funkčního období: 

 

pana M. P.  při Základní škole Havířov-Město  

1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace  

 

j m e n u j e 

 

1. ke dni 1. 6. 2022 do funkce člena školské rady: 

 

paní Ing. K. V. při Základní škole Havířov-Podlesí  

Mládežnická 11/1564 okres   Karviná, příspěvková organizace  

 

2. ke dni 11. 9. 2022 do funkce člena školské rady: 

 

pana M. P. při Základní škole Havířov-Město  

1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace  

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů 
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u k l á d á 
 
1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce členovi školské rady za dané  
    funkční období a poděkování za výkon ve funkci členovi školské rady   
2. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady 
3. předat jmenovací dekrety novým členům školských rad   
   

   Z: vedoucí OŠK 
                                                                                        T: červenec 2022 
 

 
4461/88RM/2022 - Informace o inspekčních činnostech na základních školách  

a mateřské škole__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní 
inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů základních škol  
a mateřské škole za období listopad 2021 - březen 2022 dle přílohy č. 1 

 

 
4462/88RM/2022 - Návrh na stanovení platu řediteli ZŠ K. Světlé Havířov od 1. 8. 2022______ 
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
plat nově jmenovanému řediteli Základní školy Havířov-Podlesí  
K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 panu Ing. Mgr. Bc. P. P., Ph.D., 
MBA od 1. 8. 2022 dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
vyhotovit a předat platový výměr řediteli Základní školy Havířov-Podlesí  
K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 panu Ing. Mgr. Bc. P. P., Ph.D., 
MBA  

   Z: vedoucí OŠK 
T: červenec 2022 

 

         
4463/88RM/2022 - Změna výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku  

- MŠ Čs. armády Havířov__________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
o d k l á d á 
 
rozhodnutí o změně výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku roku 
2022, příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, 
IČO: 61988561 
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4464/88RM/2022 - Souhlas s přijetím darů – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím darů příspěvkovou organizací města: 

 

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

IČO: 61988723 

 

- dar ve formě výměny a pokládky poškozené podlahové krytiny po záruční  

  době ve výši 50 000,00 Kč od firmy Gerflor s.r.o., Na Statkách 585/6,  

783 01 Olomouc, IČO: 48399311 

 

- věcný dar ve výši 518,12 Kč od společnosti Nadace PPF, se sídlem Evropská   

  2690/17, Dejvice 160 00 Praha 6, IČO: 08547645 - výukový materiál  

pro ukrajinské imigranty 

 

 

4465/88RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města___  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297  

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Personální podpora a zvýšení kvality  

vzdělávání v Mateřské škole  

Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, 

příspěvková organizace včetně 

odloučeného pracoviště MŠ  

U Jeslí 4/894, Havířov-Šumbark 

požadovaná výše dotace:   699 000,00 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

     poskytovatelem dotace 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958220 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 
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název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Personální podpora a podpora vzdělávání  

v mateřské škole 

požadovaná výše dotace:   582 000,00 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

     poskytovatelem dotace 

 

3. Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 

 

poskytovatel dotace:              Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Podpora dětem ohrožených školním  

neúspěchem 

požadovaná výše dotace:   660 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

                                                    poskytovatelem dotace 

 

4. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Šablony OP JAK Mateřská škola  

Balzacova 

požadovaná výše dotace:   822 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

                                                    poskytovatelem dotace 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958289 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský 

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Podpora dětem s individuální potřebou 

pomoci v MŠ „U kamarádů“ Havířov 

požadovaná výše dotace  513 000,00 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

     poskytovatelem dotace 
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6. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993,  

příspěvková organizace, IČO: 70958254  

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    MŠ „Duhový korálek“ – škola  

pro všechny 

požadovaná výše dotace:   507 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

     poskytovatelem dotace 

 

7. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Vzdělávací podpora v Mateřské škole  

Havířov-Město Horymírova 7/1194 

požadovaná výše dotace:   594 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

     poskytovatelem dotace 

 

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

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:                          Školní asistent MŠ 

požadovaná výše dotace:   501 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

                                                    poskytovatelem dotace 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805271  

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ  

a MŠ Na Nábřeží 

požadovaná výše dotace:   3 500 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

     poskytovatelem dotace 
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10. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569  

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský 

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v MŠ  

a ZŠ Zelená Havířov 

požadovaná výše dotace:   1 092 442,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

poskytovatelem dotace 

 

11. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Podpora vzdělávání v Mateřské škole  

Havířov-Město Radniční 7/619 

požadovaná výše dotace:   825 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno 

     poskytovatelem dotace 

 

12. Základní škola Havířov – Město K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  

a ZŠ I 

požadovaná výše dotace:   3 836 688,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

     poskytovatelem dotace 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 62331248 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Inkluzí k rovnému přístupu  

ke vzdělávání v ZŠ M. Kudeříkové  

                        Havířov 

požadovaná výše dotace:   1 718 500,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

                                               poskytovatelem dotace 
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14. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Šablony IV na ZŠ a MŠ  

Havířov-Bludovice Frýdecká 

požadovaná výše dotace:   2 830 750,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

     poskytovatelem dotace 

 

15. Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    MŠ Sukova Havířov 2022 

požadovaná výše dotace:   519 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

     poskytovatelem dotace 

 

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

IČO: 62331230 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Šablony OP JAK Základní školy  

požadovaná výše dotace:   3 923 784,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

                                                    poskytovatelem dotace 

 

 

4466/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Čs. armády Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Město  

Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 

 

v souladu s § 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 30 000,00 Kč na provedení 

údržby a výměny části oplocení školní zahrady MŠ  
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4467/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního 

majetku – MŠ Mládí Havířov_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, 

IČO: 61988596 

 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních 

prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 105 000,00 Kč  

na nákup elektrického varného kotle do školní kuchyně 

 

2. Pořízení vlastního investičního majetku: 

elektrický varný kotel ELR 80 litrů v celkové maximální pořizovací  

ceně 105 000,00 Kč včetně DPH  

 

 

4468/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního 

majetku – MŠ Petřvaldská Havířov_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Šumbark  

Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic ve výši 80 000,00 Kč na pořízení úložné 

skříně na lůžkoviny 

 

2. Pořízení vlastního investičního majetku: 

úložná skříň na lůžkoviny v celkové maximální pořizovací ceně 80 000,00 Kč 

včetně DPH  

 

 

4469/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního  

majetku – ZŠ Mládežnická Havířov__________________________________              

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 

11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 
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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 15 000,00 Kč na dokrytí pořízení elektrického 

varného kotle 

 

2. pořízení vlastního investičního majetku: 

85 l elektrický varný kotel, rozměr 750x900x900 v maximální pořizovací 

ceně 165 000,00 Kč včetně DPH 

 

 

4470/88RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a navýšení pořizovací  

ceny investičního majetku – ZŠ M. Kudeříkové Havířov________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov – Město M. Kudeříkové 

14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 

 

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 55 000,00 Kč z důvodu navýšení konečné 

pořizovací ceny investičního majetku – mobilního interaktivního plochého 

displeje model Sharp 4K BIG PAD PN-75HC1 o uhlopříčce 75“ 

 

2. navýšení konečné pořizovací ceny investičního majetku – mobilního  

interaktivního plochého displeje model Sharp 4K BIG PAD PN-75HC1  

o uhlopříčce 75“z původní ceny 98 000,00 Kč na 107 690,00 Kč včetně DPH 

 

 

4471/88RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku - ZŠ K. Světlé Havířov__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou 

organizací města Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372  

okres Karviná, IČO: 48805424 

 

víceúčelový zahradní traktor s příslušenstvím, inventární číslo DHM 71, pořízen 

dne 25. 10. 2004 v pořizovací ceně 135 794,00 Kč včetně DPH, zůstatková  

cena k 31. 3. 2022 činí 0,00 Kč 
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4472/88RM/2022 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2022 v Havířově 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

zapojení   města  Havířova  do  Evropského  týdne mobility, který  se  uskuteční  

ve dnech 16. 9. - 22. 9. 2022 a uspořádání Evropského dne bez aut  

dne 20. 9. 2022 formou klasických doprovodných aktivit dle důvodové zprávy 

 

u k l á d á 

 

1. odboru komunálních služeb projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a. s.,  

poskytnutí bezplatné přepravy na den 20. 9. 2022 

 

Z: vedoucí OKS  

T: do 20. září 2022 

 

          

2. základním a mateřským školám, jejichž zřizovatelem je město, zorganizovat  

v rámci Evropského týdne mobility dle svých možností aktivity zaměřené  

na předmětnou problematiku  

Z: vedoucí OŠK  

T:  září 2022 

                         

p o v ě ř u j e  

 

primátora statutárního města Havířov podpisem Charty 2022 pro Evropský týden 

mobility  

Z: vedoucí OŠK  

T: červenec 2022 

 

 

4473/88RM/2022 - Havířovské slavnosti - 2. - 3. 9. 2022_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985, realizaci  

a dramaturgii Havířovských slavností ve dnech 2. - 3. 9. 2022,  

dle důvodové zprávy a přílohy. 

 

2. Distribuci vstupenek a ceny jednodenního vstupného na osobu:  

    jednodenní vstupné –  

předprodej on-line od 26. 7. 2022 do 10. 8. 2022 = 300 Kč,  

předprodej on-line od 11. 8. 2022 do 22. 8. 2022 = 350 Kč,  

předprodej on-line a v pokladnách MKS Havířov  

od 23. 8. 2022 do 1. 9. 2022 = 400 Kč,  

prodej v místě konání Slavností 2. a 3. 9. 2022 = 450 Kč 
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    senioři nad 70 let –  

předprodej on-line od 26. 7. 2022 do 10. 8. 2022 = 200 Kč,  

předprodej on-line od 11. 8. 2022 do 22. 8. 2022 = 250 Kč,  

    předprodej on-line a v pokladnách MKS Havířov  

od 23. 8. 2022 do 1. 9. 2022 = 300 Kč,  

prodej v místě konání Slavností 2. a 3. 9. 2022 = 350 Kč 

    mládež 11 – 15 let –  

předprodej on-line od 26. 7. 2022 do 10. 8. 2022 = 200 Kč,  

předprodej on-line od 11. 8. 2022 do 22. 8. 2022 = 250 Kč,  

   předprodej on-line a v pokladnách MKS Havířov  

od 23. 8. 2022 do 1. 9. 2022 = 300 Kč,  

prodej v místě konání Slavností 2. a 3. 9. 2022 = 350 Kč,  

děti do 10 let –  

zdarma 

                                   ZTP –  

předprodej on-line od 26. 7. 2022 do 22. 8. 2022 = 200 Kč,  

předprodej on-line a v pokladnách MKS Havířov  

od 23. 8. 2022 do 1. 9. 2022 = 200 Kč,  

                                   prodej v místě konání Slavností 2. a 3. 9. 2022 = 250 Kč 

   ZTP/P –  

předprodej on-line od 26. 7. 2022 do 22. 8. 2022 = 200 Kč/osoba  

se zdravotním postižením, doprovod zdarma, předprodej on-line  

a v pokladnách MKS Havířov  

od 23. 8. 2022 do 1. 9. 2022 = 200 Kč/osoba se zdravotním postižením, 

doprovod zdarma, prodej v místě konání Slavností 2. a 3. 9. 2022 = 250 Kč 

    Organizace, společnosti, firmy – hromadný nákup na fakturu= 300 Kč 

 

 

4474/88RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím nadačního příspěvku z Nadace ČEZ_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, 

přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ se sídlem Duhová 1531/3,  

140 00 Praha 4, IČO 26721511, ve výši 70 000 Kč 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: červen 2022 
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4475/88RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  
od Nadace rozvoje zdraví – Net“RaD“iční příměstské tábory____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
dodatečné podání žádosti o nadační příspěvek ve výši 34 700 Kč příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, na projekt 
Net“RaD“iční příměstské tábory od Nadace rozvoje zdraví, se sídlem Sousední 
1019/5, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 60784458 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 
Černého podpisem Darovací smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. 

 
Z: ředitel SSmH 
T: červenec 2022 

 

 
4476/88RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek od Nadace  

rozvoje zdraví – „Stropní zvedací a asistenční systém pro seniory“_______  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
dodatečné podání žádosti o nadační příspěvek ve výši 150 000 Kč příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, na projekt „Stropní 
zvedací a asistenční systém pro seniory“ od Nadace rozvoje zdraví, se sídlem 
Sousední 1019/5, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 60784458 
 
p o v ě ř u j e 

 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 
Černého podpisem Darovací smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

 
Z: ředitel SSmH 
T: září 2022 

 

 
4477/88RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu  

Teplo na dlani – „Stropní zvedací a asistenční systém pro seniory“_______  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
dodatečné podání žádosti o příspěvek ve výši 284 495 Kč příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, na projekt „Stropní 
zvedací a asistenční systém pro seniory“ z Nadačního fondu Teplo na dlani,  
se sídlem Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark, IČ: 06486282 
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p o v ě ř u j e 
 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 
Černého podpisem Darovací smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. 

 
Z: ředitel SSmH 
T: září 2022 

 

 
4478/88RM/2022 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního  

do fondu investic_________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 
736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 60337583, převod finančních prostředků ve výši 
755 000 Kč z fondu rezervního do fondu investic. 

 

 
4479/88RM/2022 - Sociální služby města Havířova – ukončení a záměr pronájmu  

části nemovité věci________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 374,14 m2 
v přízemí objektu Domu s pečovatelskou službou na ul. Karvinská 1512/3,  
který je součástí pozemku parc. č. 2752/5, k. ú. Havířov-město, nájemci 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, se sídlem 
Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí, dohodou k 30.09.2022 

 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 13,90 m²  
v přízemí objektu Domu s pečovatelskou službou na ul. Karvinská 1512/3,  
který je součástí pozemku parc. č. 2752/5, k. ú. Havířov-město, pro účely 
poskytování sociálních služeb pracovníky Pečovatelské služby za podmínek: 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
- s účinností od 01.10.2022, 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  
- hrazení záloh na služby, 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, se sídlem 
Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí, v souladu se schváleným 
převodem části činnosti Sociální služby města Havířova – střediska Rehabilitace 
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4480/88RM/2022 - Výběr nejvhodnější nabídky na VZ/7/SSRZ/2022 „Rekonstrukce  

minigolfu–mobiliář, dráhy, oprava pergoly“ – SSRZ Havířov____________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. uzavření smlouvy o dílo na realizaci části veřejné zakázky malého rozsahu  

č. VZ/7/SSRZ/2022 „Rekonstrukce minigolfu – mobiliář, dráhy, oprava 

pergoly“ příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení 

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

- č. SSRZ/82/2022 na I. část – mobiliář s dodavatelem Zbyňkem Poláškem,  

Poklidná 155/16, 700 30 Ostrava, IČO: 65478495, dne 2. 6. 2022, a to 

s cenou 448 512,00 Kč včetně DPH (370 671,07 Kč bez DPH) 

- č. SSRZ/83/2022 na II. část – dráhy s dodavatelkou H. W.,  

………………………………., IČO: 70588775, dne 10. 6. 2022, a to s cenou 

675 707,56 Kč včetně DPH (558 436,00 Kč bez DPH) 

- č. SSRZ/84/2022 na III. část – oprava pergoly se společností  

BOHEMIAFLEX CS, s. r. o., U Cukrovaru 1645/2a, 747 05 Opava, IČO: 

62363476, dne 10. 6. 2022, a to s cenou  

154 660,00 Kč bez DPH (v režimu přenesené daňové povinnosti) 

 

2. uveřejnění uzavřených smluv o dílo na realizaci jednotlivých částí veřejné 

zakázky malého rozsahu č. VZ/7/SSRZ/2022 „Rekonstrukce minigolfu – 

mobiliář, dráhy, oprava pergoly“ dle bodu č. 1 tohoto usnesení v registru 

smluv:  

- I. část – smlouva č. SSRZ/82/2022 uveřejněna dne 10. 6. 2022 

- II. část – smlouva č. SSRZ/83/2022 uveřejněna dne 14. 6. 2022 

- III. část – smlouva č. SSRZ/84/2022 uveřejněna dne 14. 6. 2022 

 

 

4481/88RM/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 osobní závěsné váhy 

pro středisko Luna v předpokládané výši 50 000,00 Kč vč. DPH a použití fondu 

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, na financování této 

investice 

Z: ředitel DsH 

T: červenec 2022 
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4482/88RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě  
ve dnech 2. - 5. 6. 2022_____________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě, která se 
uskutečnila ve dnech 2. - 5. června 2022.  
Složení delegace: Mgr. T. O., člen Komise pro regionální spolupráci a partnerské 
vztahy RMH a P. M., odbor kancelář primátora, partnerská města. 

 

 
4483/88RM/2022 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – volba člena představenstva_______________   
 

Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Technické 
služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66,  
PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“), 
 
v o l í 
 
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
konec funkčního období člena představenstva společnosti TSH a.s.  
pana Bc. M. P., a to ke dni 1.7.2022 
 
v o l í  
 
do funkce člena představenstva TSH a.s. pana Bc. M. P.,  
dat. nar. ……………………, bytem …………………………………………,  
a to od 2.7.2022 
 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.    

                                                                                   
 Z: vedoucí KP 
 T: 06/2021 

 
2. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku  
    vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 

 
                                                                                               Z: představenstvo TSH a.s. 

                                                                                                     T: 07/2021 
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4484/88RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – volba člena dozorčí rady_________________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská 

realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, 

IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „společnost“)  

 

v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu: Mgr. Janu Feberovou 

 

b e r e    n a   v ě d o m í   

 

skončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti  

pana L. O., nar. ………………………  

bytem ……………………………….. dnem 1.7.2022 

 

v o l í 

 

s účinností od 2.7.2022 do funkce člena dozorčí rady společnosti 

pana J. G., nar……………………, 

bytem ………………………………………………….. 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady  

do sídla společnosti 

          Z: vedoucí KP 

          T: 06/2022 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby místopředsedy dozorčí  

    rady společnosti  

          Z: jednatelé společnosti  

          T: 08/2022 
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3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady společnosti v obchodním  

    rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 

          Z: jednatelé společnosti 

          T: 08/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K bodu č. 62 - Souhlas zřizovatele s přechodným snížením nájemného – nebytové prostory  

ve správě SSRZ Havířov, pořadu 88. schůze RMH, nebylo přijato usnesení   

  


