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DATUM:
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USNESENÍ
z 33. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.12.2019

v Kulturním domě RADOST
v Havířově

PŘEHLED USNESENÍ
z 33. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.12.2019
1529/33RM/2019 - Zvolení ověřovatele 33. schůze RMH, konané dne 16.12.2019
1530/33RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 32. schůze RMH, konané dne 02.12.2019
1531/33RM/2019 - Schválení pořadu 33. schůze RMH, konané dne 16.12.2019
1532/33RM/2019 - VZ/563/ORG/19 – „Zakoupení záruk na HW v roce 2020“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
1533/33RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru a uzavřením
smlouvy
1534/33RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas k podpisu dodatku smlouvy
1535/33RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru
1536/33RM/2019 - Cena pro stočné pro rok 2020
1537/33RM/2019 - Cena za převod odpadních vod kanalizací pro rok 2020
1538/33RM/2019 - Souhlas s přijetím darů PO
1539/33RM/2019 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 92 z Integrovaného
regionálního operačního programu
1540/33RM/2019 - ZPŘ/202/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42,
Havířov - Podlesí“ – rozhodnutí o zrušení VZ
1541/33RM/2019 - "Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí
– opakované řízení"- zahájení zadávacího řízení
1542/33RM/2019 - „Vyhrazená technická zařízení-výtahy – opakované řízení“ – zahájení
zadávacího řízení
1543/33RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru PO – MKS Havířov
1544/33RM/2019 - Obdržení grantu WiFi4EU
1545/33RM/2019 - Vyjádření k petici
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USNESENÍ
z 33. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.12.2019
1529/33RM/2019 - Zvolení ověřovatele 33. schůze RMH, konané dne 16.12.2019____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 33. schůze Rady města Havířova, konané
dne 16.12.2019
paní Mgr. Stanislavu GORECKOU
1530/33RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 32. schůze RMH, konané dne 02.12.2019_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 32. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 02. prosince 2019.
1531/33RM/2019 - Schválení pořadu 33. schůze RMH, konané dne 16.12.2019______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 33. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.12.2019
dle přílohy upravené takto:
doplnění bodů do programu
č. 12 - ZPŘ/202/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42,
Havířov-Podlesí“– rozhodnutí o zrušení VZ
č. 13 - "Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov–Podlesí –
opakované řízení"- zahájení zadávacího řízení
č. 14 - „Vyhrazená technická zařízení-výtahy – opakované řízení“ – zahájení
zadávacího řízení
č. 15 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru PO – MKS Havířov
č. 16 - Obdržení grantu WiFi4EU
č. 17 - Vyjádření k petici
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1532/33RM/2019 - VZ/563/ORG/19 – „Zakoupení záruk na HW v roce 2020“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/563/ORG/19 – „Zakoupení záruk na HW v roce 2020“ od společnosti:
Microshop, s.r.o., Praha 6, Pod Marjánkou 4, PSČ 16900, IČO: 26165031
s nabídkovou cenou 1 600 000,00 Kč bez DPH (1 936 000,00 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/563/ORG/19 – „Zakoupení záruk na HW v roce 2020“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na
realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/563/ORG/19 – „Zakoupení záruk
na HW v roce 2020“
Z: vedoucí ORG
T: 31.12.2019
1533/33RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru a uzavřením
smlouvy________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, přijetí účelového finančního daru od ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING,
a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298 ve
výši 20 000 Kč
pověřuje
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem darovací
smlouvy.
Z: ředitelka
SANTÉ
T: prosinec 2019
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1534/33RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas k podpisu dodatku smlouvy________________
Rada města Havířova
uděluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, dodatečný souhlas k podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.
1535/33RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru___________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Liberty Ostrava a. s.
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí
Poskytovatel daru:

Liberty Ostrava a. s., Vratimovská 689, 719 00
Ostrava-Kunčice, IČ 45193258, DIČ CZ45193258
Popis daru:
Pořízení defibrilátorů pro střediska SSRZ Havířov
Požadovaná výše daru: 139.000 Kč
Spoluúčast zřizovatele: 0
Spolufinancování:
0
1536/33RM/2019 - Cena pro stočné pro rok 2020______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace v Oznámení o stanovení ceny pro stočné v souvislosti s dotačními
podmínkami OPŽP a způsobu stanovení ceny pro stočné pro rok 2020 dle
přílohy
schvaluje
1. cenu pro stočné platnou od 1.1.2020 ve výši 36,51 Kč za 1 m3 (bez DPH),
dle přílohy
2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2020
provozovateli Technickým službám Havířov a.s., IČ: 25375601, ve výši
1 956 386,- Kč (bez DPH), dle přílohy
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ukládá
zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2020
Z: vedoucí OKS
T: 01/2020
1537/33RM/2019 - Cena za převod odpadních vod kanalizací pro rok 2020_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace v Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok
2020 (pouze za převedení odpadních vod kanalizační sítí) mezi statutárním
městem Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s. dle přílohy
schvaluje
cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 1.1.2020 ve výši 0,49 Kč za 1 m3
(bez DPH), včetně 15 % DPH 0,56 Kč za 1 m3, za převedení odpadních vod
z kanalizace (bez čištění) ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., kanalizací ve
vlastnictví statutárního města Havířov
ukládá
zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro
rok 2020
Z: vedoucí OKS
T: 01/2019
1538/33RM/2019 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí příspěvková organizace
Františka Hrubína 1537/5, Havířov – Podlesí, IČO: 61988723
- věcný dar ve výši 2 477,00 Kč od Mgr. B. B., ………………………..,
………., IČO: 60804114 – učební pomůcka – hra napomáhající k rozvíjení
finanční gramotnosti
2. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,
IČO: 75085747
- finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od společnosti PROFITERM PROTECH
s. r. o., zastoupenou R. M., jednatelem, ……………………………….
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……………………………………………, IČO: 28569423 na nákup části
kostýmů a doplňků pro tanečníky a tanečnice z TS Up&Down pro soutěžní
a reprezentační rok 2020
3. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
- finanční dar ve výši 4 000,00 Kč od společnosti MEDIPRAX comp s. r. o.,
zastoupenou jednatelem MUDr. J. Z. K. , ……………………………
…………………………….., IČO: 28590431 na organizaci florbalového
turnaje a zakoupení odměn pro vítěze turnaje „O puchar Mikolaja 2019“
1539/33RM/2019 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 92 z Integrovaného
regionálního operačního programu__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádostí o dotace v rámci Výzvy č. 92 z Integrovaného regionálního
operačního programu - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony u
poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR těmto základním
školám:
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 62331248
název projektu:
Modernizace dvou odborných počítačových učeben
požadovaná výše dotace:
4 050 000,00 Kč
spolufinancování:
450 000,00 Kč
předpokládané náklady
4 500 000,00 Kč
celkem:
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace,
IČO: 48805271
název projektu:
Modernizace odborných učeben
požadovaná výše dotace:
4 707 000,00 Kč
spolufinancování:
523 000,00 Kč
předpokládané náklady
5 230 000,00 Kč
celkem:
Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424
název projektu:
Modernizace odborných učeben na ZŠ K. Světlé
požadovaná výše dotace:
1 468 864,80 Kč
spolufinancování:
163 207,20 Kč
předpokládané náklady
1 632 072,00 Kč
celkem:
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230
název projektu:
Modernizace odborných učeben na I. a II. stupni na
ZŠ Žákovská Havířov
požadovaná výše dotace:
4 942 800,00 Kč
spolufinancování:
549 200,00 Kč
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předpokládané náklady
celkem:

5 492 000,00 Kč

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958122
název projektu:
Modernizace počítačových učeben na ZŠ 1. máje
Havířov
požadovaná výše dotace:
1 500 000,00 Kč
spolufinancování:
150 000,00 Kč
předpokládané náklady
1 650 000,00 Kč
celkem:
Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO:
61988723
název projektu:
Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT
požadovaná výše dotace:
7 223 237,10 Kč
spolufinancování:
802 581,90 Kč
Předpokládané náklady
8 025 819,00 Kč
celkem:
1540/33RM/2019 - ZPŘ/202/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42,
Havířov - Podlesí“ – rozhodnutí o zrušení VZ_________________________
Rada města Havířova
rozhodla
zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby
ZPŘ/202/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov
– Podlesí“, podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o
zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 5
ukládá
odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení ve znění přílohy č. 5
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 20.12.2019
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1541/33RM/2019 - "Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí
– opakované řízení"- zahájení zadávacího řízení_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
"Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí –
opakované řízení", s tím, že opakované řízení bude zahájeno až po řádném
ukončení zrušeného zadávacího řízení na předcházející veřejnou zakázku
„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

3. Dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce zadávaná v užším
řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

320 000 Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

9. Hodnotící kritérium:

jaro 2020
dle návrhu dodavatele, maximálně však
do 180 kalendářních dnů od předání
staveniště
Celková cena v Kč bez DPH (80 %)
Termín realizace (20 %)

10. Zadávací podmínky:
- záruka 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
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pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, 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 VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
1542/33RM/2019 - „Vyhrazená technická zařízení-výtahy – opakované řízení“ – zahájení
zadávacího řízení_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Vyhrazená technická zařízení-výtahy – opakované řízení“
2. Rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace
přenesení daňové povinnosti:

ne
ne
ne
ne (pouze u oprav)

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

užší řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

200 000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:

1.5.2020
doba neurčitá

9. Kritérium hodnocení:
20% - Nabídková cena za měsíční paušál v Kč bez DPH,
60% - Nabídková cena za hodinovou zúčtovací sazbu v Kč bez DPH
20% - Reakční doba v hod
10. Zadávací podmínky:
- záruka 24 měsíců
- úhrada průběžně na základě provedených prací
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Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle přílohy č. 2.
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, 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 VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
1543/33RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru PO – MKS Havířov_________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím uvedeného účelového finančního daru příspěvkovou organizací
Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985:
druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

finanční dar ve výši 11 000,00 Kč
Liberty Ostrava a.s., IČO 45193258, se sídlem
Vratimovská 689/117, Ostrava, Kunčice,
Slezská Ostrava
finanční dar na částečné pokrytí nákladů organizačního
a technického zabezpečení akce „Velikonoční
městečko 2020“

1544/33RM/2019 - Obdržení grantu WiFi4EU_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obdržení poukázky v hodnotě 15.000 EUR od Výkonné agentury pro inovace a
sítě v rámci iniciativy Evropské komise pod názvem WiFi4EU na instalaci
veřejných přístupových bodů k bezdrátové síti Wi-Fi
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pověřuje
primátora města podpisem Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení
Evropy – WiFi4EU dle přílohy a ostatních nezbytných dokumentů v rámci
realizace projektu
Z: vedoucí OÚR
1545/33RM/2019 - Vyjádření k petici________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi k Petici proti podpoře města Havířova k realizaci přeložky silnice
I/11 Havířov – Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy dle čl. 18 Listiny
základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním v rozsahu
přílohy č. 2
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka podpisem odpovědi
k Petici proti podpoře města Havířova k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov
– Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy dle čl. 18 Listiny základních práv a
svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
odpovědi statutárního města Havířova oprávněné osobě za petiční výbor
Z: vedoucí OÚR
T: 19.12.2019

Ing. Ondřej BARÁNEK v.r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Bohuslav NIEMIEC v.r.
náměstek primátora
pro investice a chytré město
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