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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.03.2023  

 
435/8RM/2023 - Zvolení ověřovatele 8. schůze RMH, konané dne 06.03.2023 
  
436/8RM/2023 - Zpráva o ověření zápisu ze 7. RMH, konané dne 13.02.2023 

  
437/8RM/2023 - Schválení pořadu 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.03.2023 
  
438/8RM/2023 - Kontrola plnění usnesení pro 8. RMH 
 

439/8RM/2023 - Dodávka vozidel - zahájení zadávacího řízení  

 

440/8RM/2023 - Ukončení nájemního vztahu k obecnímu bytu     

 

441/8RM/2023 - Přidělení obecního bytu     

 

442/8RM/2023 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     

 

443/8RM/2023 - Nájem části nemovité věci - ul. Nákupní 426/1 

 

444/8RM/2023 - Rozšíření účelu užívání části nemovité věci - ul. Sukova 819/2 

 

445/8RM/2023 - Prodloužení výpůjčky části nemovité věci – budova Radnice 

 

446/8RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností  

 

447/8RM/2023 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

 

448/8RM/2023 - Záměr prodeje vodovodu v k. ú. Šumbark, na ul. Výletní, do vlastnictví  

                            provozovatele                

 

449/8RM/2023 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice III/4745, Havířov,  

                            ve vlastnictví Moravskoslezského kraje 

 

450/8RM/2023 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

451/8RM/2023 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

452/8RM/2023 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

                            s příslibem zaplacení ve splátkách, podání výpovědí z nájmu bytů   

 

453/8RM/2023 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  

 

454/8RM/2023 - Sanace obytného domu na ul. Klidná 13, Havířov – zahájení VZ 

 

455/8RM/2023 - Sanace obytného domu na ul. Národní třída 31, 33, 35, Havířov  

                            – zahájení VZ 

 

456/8RM/2023 - VZ/4/ORG/23 – Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa  

                            – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
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457/8RM/2023 - Nákup počítačů – zahájení zadávacího řízení  

 

458/8RM/2023 - Městská hromadná doprava Havířov – vyúčtování za r. 2022  

 

459/8RM/2023 - Opravy a údržba hřišť a městského mobiliáře – dodatek č.3 ke smlouvě se  

                            společností Zámecký dvůr s.r.o.  

 

460/8RM/2023 - Opravy a údržba pískovišť a bezpečnostních zón – dodatek č.3 ke smlouvě se  

                            společností Zámecký dvůr s.r.o.  

 

461/8RM/2023 - Údržba veřejné zeleně – dodatek č.3 ke smlouvě se společností  

                            Zámecký dvůr s.r.o. 

 

462/8RM/2023 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 

 

463/8RM/2023 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města 

 

464/8RM/2023 - Předložení žádosti o podporu v rámci programu Nová zelená úsporám 

 

465/8RM/2023 - Letní kino Havířov – sociální zázemí – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

                            č. 1066/OÚR/22 

 

466/8RM/2023 - Souhlas s přijetím darů PO 

 

467/8RM/2023 - Schválení poskytnutí darů oceněným pedagogickým pracovníkům a žákům u  

                            příležitosti Dne učitelů 

 

468/8RM/2023 - Informace o inspekčních činnostech na základních školách 

 

469/8RM/2023 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

                            místo ředitele MŠ Sukova Havířov 

 

470/8RM/2023 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO – určení  

                            členů hodnotících týmů 

 

471/8RM/2023 - Výběr nejvhodnější nabídky na VZ/25/SSRZ/2022 – Dodávka zelené elektřiny  

                            ze zařízení FVE v areálu LKJ  

 

472/8RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MOaP 

 

473/8RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

                            Moravskoslezského kraje  

 

474/8RM/2023 - Žádost o souhlas s přijetím neúčelového finančního daru  

 

475/8RM/2023 - Žádost o souhlas s přijetím neúčelového finančního daru – Horní Suchá 

 

476/8RM/2023 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy představenstva  

                            společnosti Technické služby Havířov a.s. 
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477/8RM/2023 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí rady  

                            společnosti Technické služby Havířov a.s. 

 

478/8RM/2023 - Informace o doručení změny stanov společnosti Havířovská teplárenská  

                            společnost, a.s. do sbírky listin – notářský zápis [NZ 168/2022]  

 

479/8RM/2023 - Informace o provedení zápisu změny o složení představenstva společnosti  

                            Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

 

480/8RM/2023 - Informace o provedení zápisu změny o složení dozorčí rady společnosti  

                            Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

 

481/8RM/2023 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

                            v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši  

                            750 tis. Kč pro Nadační fond TEPLO  NA  DLANI  

 

482/8RM/2023 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 17.3.2023 

 

483/8RM/2023 - Rezignace na výkon funkce vedoucího odboru územního rozvoje MMH 

 

484/8RM/2023 - Změny ve složení občanských komisí  
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U S N E S E N Í 
z 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.03.2023  

 

435/8RM/2023 - Zvolení ověřovatele 8. schůze RMH, konané dne 06.03.2023________________ 

  

Rada města Havířova 

  

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 

06.03.2023   

     Mgr. Ivu GEORGIU 

  

 

436/8RM/2023 - Zpráva o ověření zápisu ze 7. RMH, konané dne 13.02.2023______________   

   

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 7. schůze RMH, konané dne 13.02.2023  

  

 

437/8RM/2023 - Schválení pořadu 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.03.2023___ 

  

Rada města Havířova 

  

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.03.2023 dle 

přílohy.  

 

 

438/8RM/2023 - Kontrola plnění usnesení pro 8. 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 

 

3827/80RM/2022 Výpůjčka části pozemků města k užívání při výstavbě sportovní 

haly 

24/2RM/2022 Zřízení pozemkových služebností 
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428/7RM/2023 Náhrada škody 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

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

území města Havířova   

25/2RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

207/4RM/2022 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – 

schválení smluv o výkonu funkce  

208/4RM/2022 Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka – odvolání a volba členů dozorčí rady   

209/4RM/2022 Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného 

společníka – schválení smluv o výkonu funkce  

215/4RM/2022 Technické služby Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře – 

odvolání a volba členů dozorčí rady 

216/4RM/2022 Technické služby Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře – 

schválení smluv o výkonu funkce  

252/5RM/2023 Dohoda o ukončení nájmu části pozemku parc. 1040/1, k. ú. 

Bludovice 

259/5RM/2023 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

CETIN a.s. 

260/5RM/2023 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ  

Distribuce, a. s. 

292/5RM/2023 Odprodej osobního automobilu 

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

a ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání 

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

k. ú. Havířov-město 

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

zadávacího řízení  

365/7RM/2023 Změna v rejstříku škol a školských zařízení-výmaz MŠ Okružní 

Havířov, zápis změny ZŠ Školní Havířov 

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

statutární město Havířov 

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

MŠ Sukova Havířov 

387/7RM/2023 Návrh na zrušení pracovní skupiny pro výběr dopravce MHD 

Havířov 

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

J. Žižky – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

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

Dodatku č. 1 ke smlouvě 

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

výkon TDS – dodatek č. 2 příkazní smlouvy 

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

plochy – uzavření smlouvy se společností Technické služby 

Havířov a.s. 
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395/7RM/2023 Střechy budovy MMH – křídlo H – zahájení zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 

401/7RM/2023 Uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 

spojených s realizací záměru ekologické revitalizace 

405/7RM/2023 Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního do 

fondu investic 

406/7RM/2023 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje – Pečovatelská služba 

407/7RM/2023 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje – Nízkoprahové denní centrum 

408/7RM/2023 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje – Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD 

409/7RM/2023 Dodatečný souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního 

fondu Teplo na dlani  

410/7RM/2023 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti Nadace OKD 

411/7RM/2023 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 

města Orlová 

412/7RM/2023 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 

MOb MHaH 

413/7RM/2023 Žádost o souhlas s čerpáním účelových fondů příspěvkové 

organizace 

414/7RM/2023 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce Horní 

Domaslavice 

426/7RM/2023 Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem 

Havířov za rok 2022 

431/7RM/2023 Cena primátora města do tomboly na reprezentační ples města 

Havířova – schválení pořízení věcného daru 

 

  

439/8RM/2023 - Dodávka vozidel - zahájení zadávacího řízení___________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s   

    názvem Dodávka vozidel (pokud není uvedeno jinak, jsou podmínky stejné pro  

    všechny tři části veřejné zakázky) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ano (každé vozidlo, tzn. 3 části) 

                                možnost podání nabídky na jednu část nebo na dvě části nebo na všechny  

                                tři části 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:   ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesenou daňovou povinnost: ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  
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5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:  ne 

 

7. varianty nabídky:   ne 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    termín zahájení: ode dne účinnosti smlouvy - zveřejnění v registru smluv  

    (polovina měsíce května 2023) 

 

    termín dodání u vozidla  

    pro Městskou policii Havířov: až v roce 2024, nejpozději však do 400  

    kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

 

    termín dodání u obou vozidel  

    pro statutární město Havířov: dle návrhu dodavatele, maximálně však  

    nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy  

 

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

    100 %, přičemž nabídková cena u vozidla pro Městskou policii Havířov bude  

    vypočítána jako rozdíl mezi cenou za dodání 1 kusu nového vozidla a cenou za  

    odkup 1 kusu stávajícího vozidla 

 

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

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

     (dále jen zákon), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost: 

      - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  

         jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

     - doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

        předmětu veřejné zakázky, tj. Výroba, obchod a služby neuvedené v     

        přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Opravy silničních vozidel 

 

12. podmínky zadávacího řízení: 

     - nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst.  

       1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel  

       neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro zadávání  

       veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

       ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016) 

     - jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložit informaci o  

       tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno  

       v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

13. podmínky realizace: 

      - smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

      - záruky dle Přílohy č. 2 

 

14. složení komise dle Přílohy č. 3 

 

15. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4 
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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 

 

    

440/8RM/2023 - Ukončení nájemního vztahu k obecnímu bytu___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 

odpověď na žádost paní M. S. o ukončení nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 7 

o vel. 1+2 v domě na ul. ……………………………………………………… dle 

přílohy č. 3 

 

    

441/8RM/2023 - Přidělení obecního bytu______________________________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení obecního bytu č. 8 o vel. 1+2 v domě na ul. Ostrovského 948/22  

v Havířově-Městě se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného  

schváleného Radou města Havířova  pro příslušné období panu J P.,  

trvale bytem ……………………………………………………. pod podmínkou, 

že nájemní smlouva bude s panem J. P. uzavřena v souladu se 

Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova s tím, že stanovená jistota k předmětnému bytu bude panem J. P. 

uhrazena měsíčními splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc  
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uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě 

paní D. P. předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

přistoupení paní B. E. R., trvale bytem ……………………………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3 v domě na ul. Lašská 1145/3, 

Havířov-Město, jehož nájemcem je pan R. G. pod podmínkou, že před uzavřením 

Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě paní B. E. R.  

předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

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

smlouvě o nájmu bytu č. 24, vel. 1+3 v domě na ul. Dlouhá třída 470/17, Havířov-

Město, jehož nájemkyní je paní E. B. 

 

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

přistoupení pana M. Š., trvale bytem ……………………………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+3 v domě na ul. Uzavřená 1018/5, Havířov-

Město, jehož nájemcem je jeho otec pan Z. Š. 

 

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

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

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2 v domě na ul. J. A. Komenského 

286/15, Havířov-Město, jehož nájemkyní je jeho matka paní V. P. 

 

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

přistoupení paní A. P., trvale bytem ……………………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 14, vel. 1+3 v domě na ul. Obránců míru 

1193/10, Havířov-Šumbark, jehož nájemkyní je její dcera S. P.  pod podmínkou, že 

před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě 

paní A. P. předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

přistoupení paní M. H., trvale bytem …………………………….. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 11, vel. 1+3 v domě na ul. Moskevská 1122/4, Havířov-

Město, jehož nájemcem je pan M. Ch. pod podmínkou, že před uzavřením 

Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě paní M. H. 

předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

přistoupení paní M. D., trvale bytem ……………………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 13, vel. 1+2 v domě na ul. U Lesa 281/1, 

Havířov-Město, jehož nájemcem je pan R. L. pod podmínkou, že před uzavřením 

Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě paní M. D. 

předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

 

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

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

jehož nájemkyní je jeho sestra paní D. B. pod podmínkou, že před uzavřením 
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Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě paní D. B. 

předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

 

443/8RM/2023 - Nájem části nemovité věci - ul. Nákupní 426/1___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 73,05 m2 v 1. 

nadzemním podlaží budovy na ul. Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark, která je 

součástí pozemku parc. č. 2105/304, k.ú. Šumbark, za účelem poskytování 

rehabilitace, za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

- nájemné 311,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 

společnosti NZZ Rehabilitační pracoviště BOSA s.r.o., se sídlem Nákupní 426/1, 

736 01 Havířov-Šumbark, IČ: 05704294 

 

 

444/8RM/2023 - Rozšíření účelu užívání části nemovité věci - ul. Sukova 819/2______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozšíření účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o 

celkové výměře 56,32 m2 v 2. nadzemním podlaží budovy na ul. Sukova 819/2, 

Havířov-Město, která je součástí pozemku parc. č. 512, k.ú. Havířov-město, o 

kosmetický salón, nájemci Ing. M. B., se sídlem Prostřední Bludovice 731, 739 37 

Horní Bludovice, IČ: 75557541, ostatní podmínky nájmu se nemění 

 

 

445/8RM/2023 - Prodloužení výpůjčky části nemovité věci – budova Radnice_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení doby výpůjčky části nemovité věci – místnosti č. 210 o výměře 19,81 

m2 a místnosti č. 211 o výměře 19,81 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy 

č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, která je součástí pozemku parc. č. 122, 

zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Havířov-město, na dobu určitou 5 let od data 

uzavření dodatku č. 1 s možností dalšího prodloužení, vypůjčiteli příspěvkové 

organizaci Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko 

výchovné péče a základní škola, Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 206/16, 718 00 

Ostrava-Kunčičky, IČ: 00601969, ostatní podmínky výpůjčky se nemění  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1 ke 

smlouvě o výpůjčce místností 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce místností v 

souladu s tímto usnesením  

Z: vedoucí EO  

T: 12.03.2023 

 

 

446/8RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Dolní 

Suchá parc. č. 2734/1 dle geometrického plánu č. 1541-145/2022 ze dne 25. 1. 

2023, za účelem umístění sjezdu o výměře 9,00 m2, za jednorázovou úhradu ve 

výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 2326/6, k. ú. 

Dolní Suchá, jehož součástí je budova č. p. 485, ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti ve vlastnictví J. H., bytem ………………. ……………  

 

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

Datyně parc. č. 72/19 dle geometrického plánu č. 855-157/2022 ze dne 9. 11. 

2022, za účelem umístění vodovodní přípojky o výměře 4,00 m2, graficky 

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

1.000,00 Kč a za účelem   umístění sjezdu o výměře 12,00 m2, graficky označeno 

v geometrickém plánu písmenem „B“, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 

Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 72/25, k. ú. Dolní Datyně, 

jehož součástí je budova č. p. 233, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve 

vlastnictví Ing. M. H., bytem …………………………………………  

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. 

Bludovice parc. č. 2491 dle geometrického plánu č. 5149-142/2022 ze dne 17. 10. 

2022, za účelem umístění vodovodní přípojky o výměře 13,00 m2, graficky 

označeno v geometrickém plánu písmenem „B“ za jednorázovou úhradu ve výši 

1.625,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 2433/9, k. ú. 

Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 483, ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti ve vlastnictví V. R. a Ing. B. R., oba bytem 

……………………………………… 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města v k. ú. 

Bludovice parc. č. 622/4, 1201, 1229/2 dle geometrického plánu č. 5077-19/2022 

ze dne 2. 1. 2023, za účelem umístění vodovodní přípojky o výměře 10,00 m2, za 

jednorázovou úhradu ve výši 1.250,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch 

pozemku parc. č. 620, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 396, ke dni 
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zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví B. H., 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 4. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30. 9. 2023 

 

 

447/8RM/2023 - 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. 2601/1, k. ú. Havířov-město spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY-J 4x35 v chráničce DVR110 v rámci stavby č. IV-12-

8018373/VB3 Havířov, Moskevská č. parc. 2674, NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 7,05 m2 dle geometrického plánu č. 2728-

329/2022 ze dne 15. 12. 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. 9. 2023 
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448/8RM/2023 - Záměr prodeje vodovodu v k. ú. Šumbark, na ul. Výletní, do vlastnictví  

                            provozovatele______________________________________________________                

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

záměr převodu nemovité věci - vodovodního řadu DN 80 v délce 367,41 m, 

vybudovaného v rámci stavby č. 18053 Rekonstrukce MK ul. Výletní včetně 

chodníku, Havířov-Šumbark – SO 301 b, v k. ú. Šumbark, na pozemcích parc. č.  

1604/1, 1888/4, 1642/18, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1653, 1654/24 

a 1654/28, 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  

 

   

449/8RM/2023 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice III/4745, Havířov, ve  

                            vlastnictví Moravskoslezského kraje___________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy 

povrchu, silnice III/4745, v průjezdném úseku města Havířova, na ul. Fryštátská v 

km 0,000 - 0,588  v délce 588 metrů a na ul. 17. listopadu v km 1,035 - 1,975 v délce 

852 metrů, v rámci stavby Souvislá oprava povrchu silnice III/4745 Havířov, 

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

Ostrava, IČO: 70890692, pro který výkon vlastnických práv zajišťuje Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem     Úprkova 795/1, 702 

23 Ostrava, IČO: 00095711, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 

Karviná, se závazkem města neprovádět po dobu pěti let, od data uvedení úprav 

silnice III/4745 Havířov do trvalého užívání, žádnou investiční a jinou stavební 

činnost, kterou by došlo k poškození nebo narušení provedených úprav silnice 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody    

                                                                                                            

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru předložit dohodu v souladu s usnesením    

                                                                                                                         

                                                                                                                        Z: vedoucí EO                                                                                          

                                                                                                                        T: 30. 4. 2023                                                                                                    
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450/8RM/2023 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova___________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 26. - 29., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtová opatření 26. – 29., dle Přílohy č. 1. 

 

 

451/8RM/2023 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 

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

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

uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

1. Byt č. 12, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 490/49, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. J. B. 

 

2. Byt č. 58, vel. 0+1 v ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. P. V.,  

                               2. R. L. – M. L. 

 

3. Byt č. 18, vel. 1+2 v ulici Národní třída 576/2, Havířov - Město,  

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

                               2. M. V.,  

                               3. M. T. 

 

4. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Národní třída 577/4, Havířov - Město,  

                                pořadí žadatelů: 1. E. P. – L. P.,  

                                                           2. M. S.,  

                                                           3. N. B. 

 

5. Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Klidná 791/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. M. S.,   

                               2. D. U.,  

                               3. L. L. 

 

6. Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Sukova 818/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. K. Č. 
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7. Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Uzavřená 1008/2, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. A. K.,  

                               2. M. T.,  

                               3. R. C. 

 

8. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Uzavřená 1015/11, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. L. P.,  

                               2. M. L.,  

                               3. J. S. 

 

9. Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Mozartova 1068/17, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. P. M.,  

                               2. N. B.,  

                               3. P. J. 

 

10. Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Zednická 317/8, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. Mgr. H. B.,  

                                 2. M. K. 

 

 11. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Studentská 1154/6, Havířov - Podlesí, 

       pořadí žadatelů: 1. J. J., DiS.,  

                                  2. R. H.,  

                                  3. Ing. J. Š. 

 

12. Byt č. 26, vel. 1+3 v ulici Sukova 819/2, Havířov - Město 

      pořadí žadatelů: 1. M. R.,  

                                 2. P. G.,  

                                 3. M. V. 

 

13. Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1200/34, Havířov - Podlesí, 

      pořadí žadatelů: 1. S. T.,  

                                 2. L. S. – B. V.,  

                                 3. J. Š. 

 

14. Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Mládí 1097/4, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. D. D. – H. D. 

 

15. Byt č. 17, vel. 1+3 v ulici Školní 277/39, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. T. P. – S. V.,  

                                 2. MVDr. L. P.,  

                                 3. S. K. 

 

16. Byt č. 8, vel. 1+5 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. V. H. – Ž. H.,  

                                 2. F. M. P. R.,  

                                 3. L. Z. – M. C. ml.  – M. C. st. 
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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 

 

 

452/8RM/2023 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

                            s příslibem zaplacení ve splátkách, podání výpovědí z nájmu bytů__________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

    samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 3. 2023 a 15. 3. 2023 dle  

    přílohy č. 1  

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

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o., dle přílohy č. 3, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

 

453/8RM/2023 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město_  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

Havířov-Město, kterým k 31. 3. 2023 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

454/8RM/2023 - Sanace obytného domu na ul. Klidná 13, Havířov – zahájení VZ___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

    Sanace obytného domu na ul. Klidná 13, Havířov 

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 
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    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:     ano 

    přenesená daňová povinnost:   ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka na stavební  

    práce zadávaná v zjednodušeném podlimitním řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:     120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:   200 000 Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne    

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   léto 2023 

     termín dokončení:  maximálně do 120 kalendářních dnů od předání  

                                           staveniště 

                                                            

9. Hodnotící kritérium:  Celková cena v Kč bez DPH (100 %) 

 

10. Zadávací podmínky: 

                                   - záruka 60 měsíců  

       Kvalifikace dle přílohy č. 1  

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 2 

 

13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. Společnost AZ zakázka s.r.o., IČO: 03664627, se sídlem Hasičská 551/52,  

    Hrabůvka, 700 30 Ostrava, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona  

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

 

2. Komisi hodnocením nabídek 

 

3. Společnost AZ zakázka s.r.o., IČO: 03664627, se sídlem Hasičská 551/52,  

    Hrabůvka, 700 30 Ostrava, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů  

    uvedených v bodě 2. tohoto pověření 

 

 

455/8RM/2023 - Sanace obytného domu na ul. Národní třída 31, 33, 35, Havířov  

                            – zahájení VZ______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
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    Sanace obytného domu na ul. Národní třída 31, 33, 35, Havířov 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:     ano 

    přenesená daňová povinnost:   ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka na stavební  

    práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    3 měsíce 

 

6. Výši požadované jistoty:  450 000 Kč 

 

7. Varianty nabídky:   ne    

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:  jaro/léto 2023 

    termín dokončení:  maximálně do 120 kalendářních dnů od předání staveniště 

                                                            

9. Hodnotící kritérium:  Celková cena v Kč bez DPH (100 %) 

 

10. Zadávací podmínky: 

      - záruka 60 měsíců  

                                  Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1  

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 2 

 

13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost Dobrá zakázka s. r. o., IČO: 286 31 595, se sídlem Hlubinská  

    1378/36, 702 00 Ostrava, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona  

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

 

2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek 

 

3. společnost Dobrá zakázka s. r. o., IČO: 286 31 595, se sídlem Hlubinská  

    1378/36, 702 00 Ostrava, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů  

    uvedených v bodě 2. tohoto pověření 
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456/8RM/2023 - VZ/4/ORG/23 – Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa  

                            – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/4/ORG/23 - „Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa“ od společnosti 

MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303, s 

nabídkovou cenou ve výši 1 027 580,40 Kč včetně DPH  

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/434/ORG/22 - 

„Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa“ takto:   

2. místo: SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČ 26935287 

s nabídkovou cenou ve výši 1 066 615,00 Kč včetně DPH 

3. místo Atregia s.r.o., Vážného 99/10, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 02017342 

s nabídkovou cenou ve výši 1 082 950,00 Kč včetně DPH 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/4/ORG/23 - 

„Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/4/ORG/23 - „Studie veřejné zeleně 

ve městě Havířov – II. etapa“ 

   Z: vedoucí ORG 

T: 15.03.2023 

 

 

457/8RM/2023 - Nákup počítačů – zahájení zadávacího řízení____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

    s názvem Nákup počítačů 

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

        

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne  

    čerpání dotace:    ne  

    přenesenou daňovou povinnost: ne  
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4. varianty nabídky:   ne  

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

    termín zahájení: ode dne účinnosti smlouvy, tj. zveřejnění smlouvy v registru  

    smluv (předpoklad duben 2023) 

    termín dokončení: nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti  

    smlouvy 

 

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

 

7. základní způsobilost: 

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

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

dnem podání nabídky  

 

8. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší 3 

měsíce přede dnem podání nabídky 

- 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. technickou kvalifikaci: 

- seznam minimálně 3 dokončených dodávek poskytnutých za poslední 3 roky 

přede dnem podání nabídky, přičemž předmětem každé byla dodávka počítačů v 

minimální hodnotě 500 000,00 Kč bez DPH/1 dodávka, a to jak s ohledem na 

požadovaný předmět, tak rovněž na požadovanou minimální hodnotu 

 

10. další podmínky: 

- záruka 36 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- nepřipustit prokazování kvalifikace poddodavatelem 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů souvisejících se 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Nákup počítačů 
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u k l á d á  

 

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

zakázku malého rozsahu s názvem Nákup počítačů  

Z: vedoucí ORG 

T: 3/2023 

 

 

458/8RM/2023 - Městská hromadná doprava Havířov – vyúčtování za r. 2022______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

uzavření Dodatku č. 26 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.08.2008 

o  závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města Havířova, 

kterým se stanoví částka 11 395 756,- Kč na dofinancování  vyúčtovaného 

zvýšení prokazatelné ztráty dopravce  ČSAD Havířov a.s. v r. 2022, která 

v důsledku vývoje ceny CNG  dosáhla celkové výše 128 419 022,- Kč, za 

podmínky souhlasu Zastupitelstva města Havířova s navýšením výdajové části 

rozpočtu na r. 2023, OJ 8, § 2292 pol. 5811 o 11 395 756,- Kč pro dofinancování 

vyúčtovaného zvýšení prokazatelné ztráty v r. 2022,  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 26 ke 

smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města 

Havířov č. OKS/770/08 ze dne 27.08.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD  

Havířov a.s.  

 Z: vedoucí OKS 

              T: 05/2023 

u k l á d á 

 

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

navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5811 o částku 11 395 756,- Kč 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 04/2023 

 

 

459/8RM/2023 - Opravy a údržba hřišť a městského mobiliáře – dodatek č.3 ke smlouvě se  

                            společností Zámecký dvůr s.r.o._______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo E/1141/OMH/04 ze dne 23.09.2004 na 

provádění oprav a údržby městského mobiliáře uzavřené mezi statutárním městem 

Havířov a společností Zámecký dvůr s.r.o., IČO 27834395, U Statku 301/1,  
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736 01 Havířov – Bludovice, ve znění dodatků č. 1 a 2, a to za těchto podmínek s 

účinností od 01.04.2023, takto: 

- stanovení ceny prací na nejvýše přípustnou roční částku 4.420.010,21 Kč/rok 

bez DPH (5.348.212,35 Kč/rok vč. DPH) 

- navýšení jednotkových cen položkového ceníku o 13,1 %, dle přílohy  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 3 Smlouvy 

o dílo E/1141/OMH/04 

          Z: vedoucí OKS 

           T: 03/2023 

 

 

460/8RM/2023 - Opravy a údržba pískovišť a bezpečnostních zón – dodatek č.3 ke smlouvě se  

                            společností Zámecký dvůr s.r.o._______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo E/1140/OMH/04 ze dne 23.09.2004 na 

provádění oprav a údržby pískovišť a bezpečnostních zón uzavřené mezi 

statutárním městem Havířov a společností Zámecký dvůr s.r.o., IČO 27834395, U 

Statku 301/1, 736 01 Havířov - Bludovice, ve znění dodatků č. 1 a 2, a to za 

těchto podmínek s účinností od 01.04.2023, takto: 

- stanovení ceny prací na nejvýše přípustnou roční částku 12.036.970,61 Kč/rok 

bez DPH (14.564.734,44 Kč vč. DPH) 

- navýšení jednotkových cen položkového ceníku o 13,1 %, dle přílohy 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 3 Smlouvy 

o dílo E/1140/OMH/04         

Z: vedoucí OKS 

           T: 03/2023 

 

 

461/8RM/2023 - Údržba veřejné zeleně – dodatek č.3 ke smlouvě se společností Zámecký  

                            dvůr s.r.o._________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo E/1158/OMH/04 ze dne 26.10.2004 na 

provádění komplexní údržby veřejné zeleně v okrsku č. 2 uzavřené mezi 

statutárním městem Havířov 

a společností Zámecký dvůr s.r.o., IČO 27834395, U Statku 301/1, 736 01 

Havířov – Bludovice ve znění dodatků č. 1 a 2, a to za těchto podmínek 

s účinností od 01.04.2023, takto: 
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- stanovení ceny prací na nejvýše přípustnou roční částku 15 975 108,75 Kč/rok 

bez DPH (19 329 881,59 Kč/rok vč. DPH) 

- navýšení jednotkových cen položkového ceníku o 13,1 %, dle přílohy  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 3 Smlouvy 

o dílo E/1158/OMH/04  

          Z: vedoucí OKS 

           T: 3/2023 

 

 

462/8RM/2023 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní 

komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a 

ZTP/P na území města Havířova, schválených Radou města Havířova dne 

28.06.2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na 

parkovišti místní komunikace ul. Dlouhá třída v Havířově, pro vozidlo se 

speciálním označením O7, pro p. V. Ch.. 

 

  

463/8RM/2023 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení 3 ks parkovacích automatů, jako dlouhodobého hmotného investičního 

majetku z majetku města ve správě OKS, v souladu se Zásadami hospodaření 

s majetkem města:  

 

Parkovací automaty 

Popis umístění v evidenci 

majetku 

Inventární 

číslo 

Rok 

pořízení Účetní cena 

Zůstatková 

cena 

   ul. Dlouhá třída, parkoviště u 

hlavní pošty 36380 2011 225 028,02 Kč 0,00 Kč 

 ul. Svornosti, přední parkoviště 

u MMH 36381 2011 225 028,04 Kč 0,00 Kč 

  ul. J. Švermy, parkoviště u 

MMH-před MK 36383 2011 225 028,04 Kč 0,00 Kč 
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464/8RM/2023 - Předložení žádosti o podporu v rámci programu Nová zelená úsporám_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 2/2021 – Bytové domy, programu 

Nová zelená úsporám, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na 

projekt Rekonstrukce obytného domu na ul. Národní třída 31-35, Havířov-Město 

 

u k l á d á 

 

1. zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými  

    dokumenty programu Nová zelená úsporám a výzvou pro podávání žádosti 

 

Z: vedoucí OÚR 

          T: 31.05.2023 

 

2. administraci projektu v souladu se závaznými dokumenty programu Nová  

    zelená úsporám 

Z: vedoucí OÚR 

T: konec 

udržitelnosti 

 

 

465/8RM/2023 - Letní kino Havířov – sociální zázemí – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

                            č. 1066/OÚR/22____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1066/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

    č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 377.808,16 Kč bez DPH  

    (457.147,87 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1066/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

    č. 1 této SoD stavebních prací v ceně -400.939,13 Kč bez DPH (-485.136,35 Kč  

    včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 1066/OÚR/22 související  

    s bodem 1. a 2. tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1066/OÚR/22 na provedení stavby  

    Letní kino Havířov – sociální zázemí v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení se  

    společností 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava,  

    IČ: 29396271 
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p o v ě ř u j e 

 

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

Smlouvě o dílo č. 1066/OÚR/22 ze dne 2. 1. 2023 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1066/OÚR/22 ze dne 2. 1. 

2023 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 03/2023 

 

 

466/8RM/2023 - Souhlas s přijetím darů PO__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á 

 

dodatečný souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací města: 

 

Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace, IČO: 48805289 

 

- věcný dar ve výši 6 176,00 Kč od Klubu rodičů Havířov - Dolní Datyně, z.s., 

Občanská 76/11,736 01 Havířov - Dolní Datyně, IČO: 65890639 - učební pomůcky 

pro žáky  

- věcný dar ve výši 1 986,00 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ ŠKOLY, 

z.s., Frýdecká 452/37, 736 01 Havířov - Bludovice, IČO: 75140861 - koberec do 

třídy 

 

s o u h l a s í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

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

    příspěvková organizace, IČO: 70958114 

 

    věcný dar ve výši 9 965,00 Kč od společnosti „LEPORELO children“ o.p.s.,  

    Mládežnická 1564/11, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362 - knihy a hry  

 

2. Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková  

    organizace, IČO: 61988723 

 

    finanční dar ve výši 8 130,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

    o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha-Nusle, IČO: 24231509 - úhrada  

    stravného pro 3 žáky ve školním roce 2022/2023 v období od 7. 3. 2023  

    do 30. 6. 2023. 
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467/8RM/2023 - Schválení poskytnutí darů oceněným pedagogickým pracovníkům a žákům  

                            u příležitosti Dne učitelů_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

poskytnutí darů u příležitosti udělování ocenění pedagogickým pracovníkům a 

žákům za rok 2022 dle čl. II, odst. 1 Zásad pro udělování ocenění a Ceny města 

Havířova, schválených Zastupitelstvem města Havířova, formou dárkových 

poukazů v celkové hodnotě 80 000,00 Kč takto: 

- 15 oceněným pedagogickým pracovníkům ve výši 4 000,00 Kč/pedagog, 

- 10 oceněným žákům základní školy a střední školy ve výši 2 000,00 Kč/žák 

 

u k l á d á  

 

zajistit předání darů – dárkových poukazů dle tohoto rozhodnutí Rady města 

Havířova  

   Z: vedoucí OŠK  

   T: březen 2023 

 

 

468/8RM/2023 - Informace o inspekčních činnostech na základních školách________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní 

inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů základních škol za období 

říjen 2022 – listopad 2022 dle přílohy č. 1 

 

 

469/8RM/2023 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

                            místo ředitele MŠ Sukova Havířov____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

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

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 
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paní Ing. L. F.    referentka oddělení správy škol Odboru školství, 

     mládeže a sportu KÚ MSK 

paní Bc. A. Ž.            školní inspektorka České školní inspekce 

paní Mgr. Bc. M. N. odborník ve státní správě/psycholog, určený 

Českou školní inspekcí  

paní Mgr. A. S. odborník v oblasti organizace a řízení ve 

školství, určený Českou školní inspekcí  

paní J. Ch.     pedagogický pracovník MŠ Sukova Havířov 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

MBA, primátora města Havířova 

 

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

účast paní Mgr. Ivy Georgiu, členky školské komise Rady města Havířova na 

konkurzním řízení s hlasem poradním  

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti s obsazením 

vedoucího pracovního místa ředitele MŠ Sukova Havířov po jejich jmenování 

   

Z: vedoucí OŠK 

          T: duben 2023 

 

 

470/8RM/2023 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO – určení  

                            členů hodnotících týmů______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1) Mgr. J. F. jako člena hodnotícího týmu pro hodnocení činnosti  

    ředitele SSRZ za 2. pololetí roku 2022  

2) Mgr. S. G. jako člena hodnotícího týmu pro hodnocení činnosti   

    ředitelky MK a MKS za 2. pololetí roku 2022  

 

 

471/8RM/2023 - Výběr nejvhodnější nabídky na VZ/25/SSRZ/2022 – Dodávka zelené elektřiny  

                            ze zařízení FVE v areálu LKJ_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. uzavření smlouvy na realizaci podlimitní veřejné zakázky č. VZ/25/SSRZ/2022 

„Dodávka zelené elektřiny ze zařízení fotovoltaické elektrárny instalované 

v areálu Letního koupaliště Jindřich“ příspěvkovou organizací Správa sportovních 
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a rekreačních zařízení Havířov, Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 

00306754, se společností Green energy capital, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4-

Michle, IČO: 14043505, dne 31. 1. 2023,  

a to s jednotkovou cenou 2 800,00 Kč bez DPH/1 MWh 

 

2. uveřejnění smlouvy ze dne 31. 1. 2023 na realizaci podlimitní veřejné zakázky  

č. VZ/25/SSRZ/2022 „Dodávka zelené elektřiny ze zařízení fotovoltaické 

elektrárny instalované v areálu Letního koupaliště Jindřich“ v registru smluv dne  

14. 2. 2023 

 

 

472/8RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MOaP____ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČO: 00847470, podání 

žádosti o dotaci z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, se 

sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, IČO: 00845451 ve výši 

5 000,00 Kč. 

                   Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2023 

 

 

473/8RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

                            Moravskoslezského kraje____________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČO: 00847470, podání 

žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 

Program na podporu zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných 

v Moravskoslezském kraji na rok 2023 ve výši 75 900,00 Kč 

 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2023 

 

 

474/8RM/2023 - Žádost o souhlas s přijetím neúčelového finančního daru__________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČO: 00847470, přijetí 



 
 

USNESENÍ 

z 8. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.03.2023 

30 

neúčelového finančního daru od pana Ing. J. K., bytem 

…………………………ve výši 1 240,00 Kč.  

 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2023 

 

 

475/8RM/2023 - Žádost o souhlas s přijetím neúčelového finančního daru – Horní Suchá_____ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČO: 00847470, přijetí 

finančního daru od obce Horní Suchá, se sídlem Sportovní 2/3, 735 35 Horní 

Suchá IČO: 00575917 ve výši 10 000,00 Kč 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2023 

 

 

476/8RM/2023 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy představenstva  

                            společnosti Technické služby Havířov a.s.______________________________ 

 

Rada města Havířova,  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

volbu předsedy a místopředsedy představenstva společnosti Technické služby 

Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, IČ: 

25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, 

vložka 1664 ke dni 10. 1. 2023: 

předseda představenstva    Ing. P. R. MBA, nar. ……………..,  

      bytem ……………………………….,  

       PSČ 736 01 

místopředseda představenstva   Ing. J. Ch., Ph.D.,  

                                                       nar. …………….., 

        bytem ………………………………..,  

        PSČ 736 01 

  

 

477/8RM/2023 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí rady  

                            společnosti Technické služby Havířov a.s.______________________________ 

 

Rada města Havířova,  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

volbu předsedy a místopředsedy dozorčí rady společnosti Technické služby 

Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, IČ: 
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25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, 

vložka 1664 ke dni 20. 1. 2023: 

předseda dozorčí rady    Ing. J. S., nar. ………………….,  

bytem ……………………………….,      

PSČ 736 01 

místopředseda dozorčí rady  Ing. V. Z., nar. ………………….., 

        bytem ……………………………….,  

                                                       PSČ 735 35  

 

 

478/8RM/2023 - Informace o doručení změny stanov společnosti Havířovská teplárenská  

                            společnost, a.s. do sbírky listin – notářský zápis [NZ 168/2022]____________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

informaci o doručení změny stanov společnosti Havířovská teplárenská společnost, 

a.s. do sbírky listin, kdy ke dni 20. 2. 2023 došlo k založení notářského zápisu [NZ 

168/2022] do sbírky listin vedené u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 

1113.  

 

 

479/8RM/2023 - Informace o provedení zápisu změny o složení představenstva společnosti  

                            Havířovská teplárenská společnost, a.s._________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

informaci o provedení zápisu o složení představenstva společnosti Havířovská 

teplárenská společnost, a.s. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113, kdy ke dni 14. 2. 2023 došlo k zapsání této 

změny.  

 

 

480/8RM/2023 - Informace o provedení zápisu změny o složení dozorčí rady společnosti  

                            Havířovská teplárenská společnost, a.s._________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

informaci o provedení změny zápisu o složení dozorčí rady společnosti Havířovská 

teplárenská společnost, a.s. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113, kdy ke dni 14. 2. 2023 došlo k zapsání této 

změny.  
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481/8RM/2023 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

                            v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši  

                            750 tis. Kč pro Nadační fond TEPLO  NA  DLANI________________________  

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (zákon o 

obchodních korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská 

teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 

Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

v o l í 

 

jako 2. ověřovatele Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D. 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru od Havířovské teplárenské společnosti, a.s. ve výši 750 

tis. Kč pro Nadační fond TEPLO NA DLANI, se sídlem: Konzumní 298/6a, 

Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 064 86 282 v roce 2023.  

 

 

482/8RM/2023 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 17.3.2023_____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

  

1. termín konání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem     

    Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO: 47677287 (dále jen  

    „Společnost“), dne 17. března 2023 v 9:00 hodin v sídle Společnosti  

2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

3. návrhy na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu jednání valné hromady 

takto: 

bod 2. Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle návrhu  

           představenstva dle Přílohy č. 1 

bod 3. Schválení jednacího řádu valné hromady - hlasovat pro schválení jednacího  

           řádu valné hromady dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 4. Volba člena představenstva - hlasovat pro zvolení člena představenstva dle  

           návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 5. Změna stanov společnosti – zdržet se hlasování 

bod 6. Změna smlouvy o výkonu funkce člena představenstva - hlasovat pro změnu      

           smlouvy dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 7. Změna smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady - hlasovat pro změnu  

           smlouvy dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 8. Schválení vzorových smluv o výkonu funkce člena představenstva - hlasovat  
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           pro schválení vzorových smluv o výkonu funkce dle návrhu představenstva  

           dle Přílohy č. 1  

bod 9. Schválení vzorových smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady - hlasovat  

           pro schválení vzorových smluv o výkonu funkce dle návrhu představenstva  

           dle Přílohy č. 1  

 

 

483/8RM/2023 - Rezignace na výkon funkce vedoucího odboru územního rozvoje MMH_____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. rezignaci Ing. Arch. K. M. na výkon funkce vedoucího odboru územního 

rozvoje Magistrátu města Havířova k 31.3.2023 

 

2. vyhlášení výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na 

obsazení funkce vedoucího úředníka - vedoucího odboru územního rozvoje 

Magistrátu města Havířova 

 

 

484/8RM/2023 - Změny ve složení občanských komisí__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

rezignaci pana Ing. P. M. na funkci člena Občanské komise č.6 pro část města 

Havířov – Životice 

rezignaci pana J. G. na funkci člena Občanské komise č.6 pro část města Havířov 

– Životice 

rezignaci pana J. N. na funkci člena Občanské komise č.6 pro část města  

Havířov – Životice 

ukončení členství paní H. F. v Občanské komisi č.3 pro část města  

Havířov – Dolní Suchá 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA      Ing. Ondřej BARÁNEK  

primátor města      náměstek primátora 

pro ekonomiku a správu majetku 
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