STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
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USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.01.2020

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

I. část

PŘEHLED USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.01.2020 - I. část
1546/34RM/2020 - Zvolení ověřovatele 34. schůze RMH, konané dne 13.01.2020
1547/34RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 33. schůze RMH, konané dne 16.12.2019
1548/34RM/2020 - Schválení pořadu 34. schůze RMH, konané dne 13.01.2020
1549/34RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 34. RMH
1550/34RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z
Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020
1551/34RM/2020 - Žádost o změnu výše jmenovitého investičního příspěvku
1552/34RM/2020 - Návrh na přestěhování kanceláří příspěvkové organizace
1553/34RM/2020 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu
1554/34RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
1555/34RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3835/1, k. ú. Havířov-město
1556/34RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Bludovice
1557/34RM/2020 - Prodej části pozemku parc. č. 2093/33, k. ú. Bludovice
1558/34RM/2020 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemku parc.č. 281,
k.ú. Havířov-město
1559/34RM/2020 - Prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 4079/1, k. ú. Havířov-město
1560/34RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností
1561/34RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
1562/34RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
1563/34RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
1564/34RM/2020 - Zřízení služebnosti na parc. č. 153/2, k. ú. Dolní Suchá, ve prospěch
Asental Land, s.r.o.
1565/34RM/2020 - Dohoda o narovnání Dohody o zániku věcného břemene a Kupní
smlouvy č. 579/EO/19
1566/34RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
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1567/34RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí
1568/34RM/2020 - Pronájem části nemovité věci a ukončení nájmu dohodou
1569/34RM/2020 -Výsledek veřejné soutěže
1570/34RM/2020 - Žádost o snížení nájemného
1571/34RM/2020 - Žádost o změnu účelu užívání prostor
1572/34RM/2020 - Souhlas s užíváním budovy bývalé ZŠ Mánesova
1573/34RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci
1574/34RM/2020 - Odpis pohledávky za společností Zelené terasy, a.s.
1575/34RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2019 – rozpočtová opatření
č. 159. – 162.
1576/34RM/2020 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019
1577/34RM/2020 - Participativní rozpočet – pracovní skupina
1578/34RM/2020 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020
1579/34RM/2020 - Zhodnocení finančních prostředků z vybraných jistot
1580/34RM/2020 - Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v Městské
hromadné dopravě Havířov
1581/34RM/2020 - Dodatek č. 18 ke smlouvám s dopravci – příměstská doprava
v Havířově v r. 2020
1582/34RM/2020 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování
1583/34RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova ke změně č. 7 Územního
plánu Orlové
1584/34RM/2020 - VZ/569/OÚR/19 – „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
1585/34RM/2020 - „Využití výpravní haly žst. Havířov - zpracování PD a AD“ - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1586/34RM/2020 - „Parkoviště ul. Balzacova, Havířov - Podlesí“ – uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č. 730/OÚR/20
1587/34RM/2020 - Předložení žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování částí města
Havířova, IV. etapa, P5-lokalita „Důlňák“ Havířov, Město“
1588/34RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO
1589/34RM/2020 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
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1590/34RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO – Asterix-SVČ, p. o., Havířov
1591/34RM/2020 - Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
1592/34RM/2020 - Návrh na stanovení platu řediteli Polské školy Havířov
1593/34RM/2020 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu
1594/34RM/2020 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2020/2021
1595/34RM/2020 - Vyřazení investičního majetku - MŠ Petřvaldská Havířov
1596/34RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2019
– ZŠ Gorkého Havířov
1597/34RM/2020 - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
a pořízení investičního majetku – ZŠ Mládežnická
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USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.01.2020 - I. část
1546/34RM/2020 - Zvolení ověřovatele 34. schůze RMH, konané dne 13.01.2020____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 34. schůze Rady města Havířova, konané
dne 13.01.2020
paní Mgr. Ivu GEORGIU
1547/34RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 33. schůze RMH, konané dne 16.12.2019_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu z 33. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 16. prosince 2019.
1548/34RM/2020 - Schválení pořadu 34. schůze RMH, konané dne 13.01.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 34. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.01.2020
dle přílohy upravené takto:
vypuštění bodu č. 13 Prodej pozemků, k.ú. Havířov-město Armádě spásy
v ČR, z.s.
1549/34RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 34. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
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4524/87RM/2018 Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění
kabelové trasy kamerového systému
4946/94RM/2018 Vypořádání věcných břemen v rámci odkanalizování města
Havířova, části města Prostřední Suchá a Dolní Suchá
965/19RM/2019 Zřízení služebnosti na pozemcích města ve prospěch
společnosti Pivovar Havířov a.s.
1285/26RM/2019 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.
1309/26RM/2019 Likvidace stávajícího zdroje vytápění, vybudování nové
předávací stanice v ZŠ M. Kudeříkové Havířov a výběr
dodavatele tepelné energie
vypouští
úkoly: dlouhodobé
1543/21/08 Smluvní vztahy pro účely výstavby: „1.etapy cyklostezek,
stavba 1/01 - trasa Havířov-Žermanická přehrada“
4047/80RM/2018 Nerealizované akce se zpracováním projektové dokumentace
do roku 2015 a odúčtování pořizovacích nákladů vybraných
akcí z účetnictví města
4238/84RM/2018 Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na
protidrogovou politiku města za rok 2017
úkoly: krátkodobé
34/2RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě PODA a.s. pro účely
realizace stavby „Přednádražní prostor Havířov“
205/6RM/2019 Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok
2019
630/12RM/2019 Vypořádání přeložky vodovodu v rámci stavby
„Odkanalizování části města Havířova, V. etapa, lokalita
Fryštátská a okolí
1243/24RM/2019 Dodatek č. 4 k „Mandátní smlouvě č. 72/MH/01“ - Ceny
nájemného hrobových míst na pohřebištích
1254/24RM/2019 Souhlas zřizovatele se zpracováním projektové dokumentace
pro akci „Rekonstrukce předávací stanice na středisku Luna
1269/25RM/2019 Rozhodnutí o přímém uzavření smlouvy na rozšíření
systému GINIS
1323/26RM/2019 Informace o změně poskytovaných sociálních služeb na
středisku Helios Domova seniorů Havířov
1347/28RM/2019 „Zakoupení záruk na HW v roce 2020“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1368/29RM/2019 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
1395/29RM/2019 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH
Havířov Životice
1403/29RM/2019 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací
neupotřebitelného svěřeného dlouhodobého hmotného
majetku Domova seniorů Havířov
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1404/29RM/2019 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a
použitím fondu investic Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace
1405/29RM/2019 Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného
1406/29RM/2019 Žádost o souhlas k vyřazení drobného investičního majetku
1410/29RM/2019 UŘ/250/MRA/19 - „Příprava projektových dokumentací“ –
rozhodnutí o zrušení VZ
1411/29RM/2019 ZPŘ/396/OÚR/19 - „Kancelářské potřeby 2020-2021“ –
rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
1420/30RM/2019 ZPŘ/396/ORG/19 - „Kancelářské potřeby 2020-2021“ –
rozhodnutí o námitkách
1421/30RM/2019 Poskytnutí finančního daru
1426/31RM/2019 OŘ/259/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov - nové
vyhlášení“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
1436/32RM/2019 Návrh na stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu
Polská škola Havířov
1437/32RM/2019 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací
1438/32RM/2019 Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a
ředitelce ASTERIX – střediska volného času
1441/32RM/2019 Souhlas s podáním žádosti o dotaci a zařazením investičního
záměru do Strategického rámce MAP - ZŠ Mládežnická
Havířov
1442/32RM/2019 Udělení souhlasu se zařazením investičního záměru do
Strategického rámce MAP - ZŠ K. Světlé Havířov
1443/32RM/2019 Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do
Strategického rámce MAP – Polská škola Havířov
1448/32RM/2019 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, p.o.
1459/32RM/2019 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z majetku
města
1466/32RM/2019 Návrh Tarifních podmínek MHD Havířov od 01.01.2020
1469/32RM/2019 Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2020
Technických služeb Havířov a.s.
1470/32RM/2019 Petice občanů ul. Máchova za vybudování parkovacích stání
1471/32RM/2019 VZ/516/OÚR/19 – „Odkanalizování části města Havířova,
lokalita Zákostelí – PD a AD“ - rozhodnutí o výběru
1472/32RM/2019 VZ/517/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro
budovu MMH - nové vyhlášení – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
1473/32RM/2019 „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U
Školy, Havířov - Dolní Suchá“ – Dodatek č. 1 k SoD
č. 721/OÚR/19
1474/32RM/2019 „Střecha Městské sportovní haly“ – uzavření Dodatku č. 1 k
SoD č. 769/OÚR/19
1475/32RM/2019 „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ –
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
1481/32RM/2019 Souhlas s podáním žádosti o dotaci
1482/32RM/2019 Souhlas s přijetím věcného daru
1505/32RM/2019 Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město
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1508/32RM/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu „Chodník
Na Pavlasůvce“ v k. ú. Prostřední Suchá
1515/32RM/2019 Svěření oprávnění ekonomickému odboru MMH - doplnění
1527/32RM/2019 Pronájem části nemovité věci
1533/33RM/2019 Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru a
uzavřením smlouvy
1540/33RM/2019 ZPŘ/202/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá
třída 34-42, Havířov - Podlesí“ – rozhodnutí o zrušení VZ
1545/33RM/2019 Vyjádření k petici
1550/34RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z
Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na
místní úrovni 2020 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na
realizaci těchto dílčích projektů:
projekt „Havířov – Bezpečí pro seniory“
projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2020“
projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami –
prohlubování multidisciplinární spolupráce v rámci SVI“
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši
v roce 2020:
86 000,- Kč na projekt „Havířov – Bezpečí pro seniory“
27 750,- Kč na projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče
s dětmi 2020“
21 200,- Kč na projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami
– prohlubování multidisciplinární spolupráce v rámci SVI“
3. podání žádosti o navýšení příspěvku na superhrubou mzdu Asistentů
prevence kriminality pro rok 2020 a tím i změnu Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. MV-20775-2/OPK-2018, a to na základě doporučení MV ČR pro
již schválené víceleté projekty, dle důvodové zprávy
uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím
návrhu úprav rozpočtu na rok 2020 navýšení výdajů MP Havířov ve výši
schváleného podílu města na spolufinancování projektů finančními prostředky
z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
1. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané
výši 134 950,- Kč a to za předpokladu, že projekty budou schváleny
Republikovým výborem pro prevenci kriminality
2. částku ve výši 119 800,- Kč na spolufinancování již schváleného víceletého
projektu „Havířov - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ pro rok 2020
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1551/34RM/2020 - Žádost o změnu výše jmenovitého investičního příspěvku_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit změnu výše schváleného jmenovitého
investičního příspěvku na rok 2019 příspěvkové organizace města Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská
1296/2 a, IČO: 00306754, a to takto:
pořízení a instalace požárního trezoru ve Sportovní hale Žákovská ve výši
70 000,00 Kč vč. DPH se zvyšuje na 98 750,00 Kč vč. DPH s tím, že rozdíl ve
výši 28 750,00 Kč bude dokryt z fondu investic příspěvkové organizace.
1552/34RM/2020 - Návrh na přestěhování kanceláří příspěvkové organizace_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov přestěhovat vedení příspěvkové organizace a ekonomické a
administrativní oddělení organizace do prostor havířovského Zámku,
K Zámečku 243/2, Havířov-Město
1553/34RM/2020 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení manž. J. Š. a M. Š., trvale bytem ………………………………
……., k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+3 v domě na ……………….
……………, jehož nájemkyní je paní M.Š, matka p. J. Š.
1554/34RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………………………. s p. E. M.,
t.b. ……………………………………….. pod podmínkou, že nájemní
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši
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500,00 Kč/měsíc
2.uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………………………. s p. E. S.,
t.b. ………………………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. E. S. uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši
1000,00 Kč/měsíc
3.uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 o vel. 1+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………………… s p. K. L.,
t.b. ………………………………………. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. K.L. uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši
500,00 Kč/měsíc
4.uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 o vel. 0+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………………… s p. F. P.,
t.b. ……………………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. F. P. uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši
500,00 Kč/měsíc
5.uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. …………………………………. s manž. R. B. a
M. B., t.b. …………………………………
pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s manž. R. B. a M. B. uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši
500,00 Kč/měsíc
6.uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………………………………. s manž.
J. M. a M. M., t.b. ………………………………………………….. pod
podmínkou, že nájemní smlouva bude s manž. J. M. a M. M.
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uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota
bude uhrazena splátkami ve výši 900,00 Kč/měsíc
7.uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 44 o vel. 1+1 se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. …………………………………. s manž.
A. Z. a J. Z., t.b. ………………………………………………..
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude s manž. A. Z. a J. Z. uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena
splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
8.uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………………. s manž. J. D. a
S. D., t.b. ………………………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy p. J. D. předloží doklad o
celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s manž. J. D. a S. D. uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena
splátkami ve výši 700,00 Kč/měsíc
9.uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 o vel. 1+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………………………… s p. V. P., t.b.
………………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. V. P. uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena
splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
1555/34RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3835/1, k. ú. Havířov-město_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc.
č. 3835/1, ost.plocha o výměře cca 230 m2, katastrální území Havířov-město
společnosti Autodům Vrána s.r.o., se sídlem Havířov-Město, Železničářů
1492/3, IČO: 26826399 za účelem zvětšení odstavné a manipulační plochy
z důvodu dopravní bezpečnosti.
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1556/34RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Bludovice____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje oplocené části
pozemku parc. číslo 1143/1 o celkové výměře cca 1600 m2 pozemku, vše
v katastrálním území Bludovice , která souvisí s užíváním bytového domu čp.
425 na pozemku parc.č. 1143/5, kat. území Bludovice vlastníkovi bytového
domu čp. 425, panu I. T., bytem …………………………………………
1557/34RM/2020 - Prodej části pozemku parc. č. 2093/33, k. ú. Bludovice__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc. č. 2093/33,
zahrada, odměřenou GP č. zak. 4723-712/2019 a nově označenou jako pozemek
parc. č. 2093/67 o výměře 253 m2, katastr. území Bludovice paní V. Ž. , bytem
………………………………………, panu P. S., bytem ……………………,
……………… a panu Z. U., bytem ……………………………….., za účelem
vybudování odstavné plochy pro automobily, udržování stávající zeleně a
výsadby nové zeleně za kupní cenu ve výši 360,00 Kč/m2, tj. 91.080,00 Kč +
2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + platná výše DPH
1558/34RM/2020 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemku parc.č. 281,
k.ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú.
Havířov-město, o výměře 12 m2, označené č. 6 s podélným stáním, ul.
Československé armády, pro pana M. S., bytem …………………,
……………, IČO: 73899291, za účelem parkovacího stání pro vozidlo
taxi
2. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú.
Havířov-město, o výměře 12 m2, označené č. 7 s podélným stáním, ul.
Československé armády, pro společnost PROTEM TAXI s.r.o., Prostřední
Suchá č. 3467, Havířov, IČO: 04869168, za účelem parkovacího stání pro
vozidlo taxi
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1559/34RM/2020 - Prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 4079/1, k. ú. Havířov-město
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 4079/1, k. ú. Havířov-město o
výměře 700 m2, Tenisovému spolku Nábřeží, se sídlem Selská 1554/69a,
Havířov-město, IČO: 03362795 k již vybudovanému a oplocenému
tenisovému kurtu včetně zázemí na dobu určitou 10 let s tím, že město
nebude spolku poskytovat žádné investice na údržbu a provoz
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku č. 1282/OSM/2014
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit dodatek ke smlouvě o výpůjčce pozemku
v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2020
1560/34RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.
1654/24, k. ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 1,00 m2) dle GP
č. 1935-14b/2019 ze dne 24. 4. 2019 a za účelem umístění sjezdu za
jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 12,00 m2) dle
GP č. 1935-14a/2019 ze dne 24. 4. 2019 ve prospěch pozemku parc. č.
1654/71, k. ú. Šumbark, jehož součástí je budova č. p. 1286, jimiž ke dni
zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky J. R. a K. R., oba bytem
…………………………….., na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č.
4512, k. ú. Havířov-město za účelem umístění sjezdu za jednorázovou
úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH (o výměře 14,00 m2 - graficky označeno
v GP písmenem „B“), za účelem umístění vodovodní přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 6,00 m2 –
graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP č. 2375-97/2019 ze dne
10. 10. 2019 ve prospěch pozemku parc. č. 4506/3, k. ú. Havířov-město,
jehož součástí je budova č. p. 1573, jimiž ke dni zřízení pozemkové
služebnosti jsou vlastníky Z. F. a A. F., oba bytem ……………………..,
…………………………, na dobu neurčitou
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3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č.
4512, k. ú. Havířov-město za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu
ve výši 3.000,00 Kč + DPH (o výměře 14,00 m2 - graficky označeno v GP
písmenem „D“), za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 2.750,00 Kč + DPH (o výměře 22,00 m2 - graficky označeno
v GP písmenem „A“), za účelem umístění plynovodní přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 8,00 m2 –
graficky označeno v GP písmenem „B“) a za účelem umístění
elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o
výměře 2,00 m2 - graficky označeno v GP písmenem „C“) dle GP č. 237039/2019 ze dne 8. 8. 2019 ve prospěch pozemku parc. č. 4781/3, k.ú.
Havířov-město, jehož součástí je budova č. p. 1544, jimiž ke dni zřízení
pozemkové služebnosti jsou vlastníky J. S. a M. S., oba bytem
……………………………………….., na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. až 3.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností
dle bodu 1. až 3. v souladu s tímto usnesení
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2020
1561/34RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s._________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 2170/2, k. ú.
Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování a opravování
podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě-optické
vedení, rozvaděč rDSLAM, kabel NN, rozvaděč ER112 v rámci stavby číslo
SAP 16010-043771 RVDSL1802_M_T_HAVK1928-HAVK1HR_MET za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 3,46 m2 dle GP č. 4521123/2019 ze dne 23. 5. 2019, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné
společnosti - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení služebnosti
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ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2020
1562/34RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. č.
1536/1, 1964/1, 1965/1, 1966, 1990, 2797/1, k. ú. Havířov-město spočívající
v povinnosti strpět uložení vodovodního řadu v právu chůze a jízdy
motorovými vozidly a mechanismy při provádění kontrol, oprav,
rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se
budování staveb, vysazování trvalých porostů ovocných či lesních stromů,
víceletých keřů nad uloženým vodovodním řadem v rámci stavby „
Havířov-Město, ul. Osvoboditelů, Karvinská, Jaroslava Seiferta-rekonstrukce
vodovodních řadů “ za jednorázovou úhradu ve výši 96.000,00 Kč + DPH,
o výměře 480,00 m2 dle GP č. 2376-37/2019 ze dne 18. 9. 2019, na dobu
neurčitou
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. č.
1330/1, 1384/1, 1384/2, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v povinnosti strpět
uložení vodovodního řadu v právu chůze a jízdy motorovými vozidly a
mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže
vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování
trvalých porostů ovocných či lesních stromů, víceletých keřů nad uloženým
vodovodním řadem v rámci stavby „ Havířov-Prostřední Suchá, ul. Kapitána
Jasioka - rekonstrukce vodovodního řadu “ za jednorázovou úhradu ve výši
155.800,00 Kč + DPH, o výměře 779,00 m2 dle GP č. 3218-272a/2019 ze
dne 21. 11. 2019, na dobu neurčitou
3. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města a to parc. č.
1330/1, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v povinnosti strpět uložení
kanalizační stoky v právu chůze a jízdy motorovými vozidly a mechanismy
při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže kanalizační stoky a v
povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů ovocných
či lesních stromů, víceletých keřů nad uloženou kanalizační stokou v rámci
stavby „ Havířov-Prostřední Suchá, ul. Kapitána Jasioka- rekonstrukce stoky
AIIc“ za jednorázovou úhradu ve výši 97.200,00 Kč + DPH, o výměře
486,00 m2 dle GP č. 3218-272b/2019 ze dne 21. 11. 2019, na dobu neurčitou
ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00
Ostrava, IČO: 451 93 665
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
služebností inženýrských sítí dle bodu 1. až 3.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení služebností inženýrských
sítí dle bodu 1. až 3. v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2020
1563/34RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc. č. 233, k. ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby č. IP-12-8002902/VB01
Havířov Obránců Míru, př. NNk SM Havířov za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 9,57 m2 dle GP č. 1932-112/2016 ze dne
7. 3. 2019, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc. č. 797/1, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy zemního
kabelového vedení NN v rámci stavby č. IZ-12-8000516/VB03 Havířov
856/2 Merops s. r. o. , NNv, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč +
DPH, o výměře 16,00 m2 dle GP č. 4338-231/2018 ze dne 4. 6. 2018, na
dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc. č. 4558, 4560, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IP-12-8023163/VB3 Havířov, Město, 4556/3, NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,72 m2 dle GP č.
2378-251/2019 ze dne 3. 10. 2019, na dobu neurčitou
4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc. č. 951/1, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 3x120+70 v chráničce DVR110
v rámci stavby č. IZ-12-8001376/VB2 Havířov-956, AUTO TOMAN,
přeložka NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře
49,90 m2 dle GP č. 2368-450/2019 ze dne 22. 10. 2019, na dobu neurčitou
16
USNESENÍ
z 34. schůze Rady Města Havířova
konané dne 13.01.2020

ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 4.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti dle bodu 1. až 4. v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2020
1564/34RM/2020 - Zřízení služebnosti na parc. č. 153/2, k. ú. Dolní Suchá, ve prospěch
Asental Land, s.r.o._______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 153/2, k. ú. Dolní Suchá, který je
předmětem prodeje do majetku města, spočívající v právu oprávněné strany, jíž
je Asental Land s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 277 69 143, vstupovat a vjíždět na pozemek a v právu umístit, provozovat,
udržovat či odstranit na pozemku středotlaký plynovodní řad DN 90 v rozsahu
dle GP 1182-540/2013, ze dne 12. 12. 2013 s tím, že služebnost je ohodnocena
částkou 1,00 Kč, včetně DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení služebnosti, která je součástí kupní smlouvy o převodu nemovitých věcí
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2020
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1565/34RM/2020 - Dohoda o narovnání Dohody o zániku věcného břemene a Kupní
smlouvy č. 579/EO/19_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání z důvodu odstranění pochybností o platnosti
Dohody o zániku věcného břemene a Kupní smlouvy č. 579/EO/19, v
souvislosti s jejím uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o
narovnání
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o narovnání
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2020
1566/34RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 1,6 m2 v suterénu
obytného domu ul. Jaselská 1196/2a, Havířov-Město, spol. PEGASUS
Service s.r.o., IČO: 02029375, jako úklidovou místnost
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o
výměře 33,41 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 6,03 m2 v 1.
nadzemním podlaží budovy zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov-Podlesí, p. D. K., IČO: 07694814, k provozování masáží
3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 13,45 m2
v suterénu obytného domu Hlavní tř. 441/67, Havířov-Město, p. J. P.,
jako sklad pro vlastní potřebu
4. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 24 m2 v suterénu
obytného domu ul. Gogolova 926/1, Havířov-Město, nájemkyni p. J. K.,
IČO: 22976612, dohodou k 31. 12. 2019
5. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 24 m2 v suterénu
obytného domu ul. Gogolova 926/1, Havířov-Město, p. J. K.,
jako sklad pro vlastní potřebu
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6. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 20,37 m2
v suterénu obytného domu ul. 17. listopadu 1033/17, Havířov-Město, p.
T. H., jako sklad pro vlastní potřebu
1567/34RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 20 m2 v suterénu
obytného domu ul. Slovanská 1214/12, Havířov-Město, p. M. M.,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2020
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2 v suterénu
obytného domu ul. Lašská 1145/3, Havířov-Město, p. Z. A., jako
sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. pronájem části nemovité věci – místnosti č. 006 o výměře 42,70m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 18 m2 v 1. podzemním podlaží a
místnosti č. 207 o výměře 59,20 m2 a podílu na společných prostorách o
výměře 25 m2 ve 2. nadzemním podlaží budovy Městského podnikatelského
centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, spolku ADD lead, z.s.,
IČO: 03531244, jako kancelář a sklad, za podmínek:
- smluvní nájemné 500,00 Kč/měsíc bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
1568/34RM/2020 - Pronájem části nemovité věci a ukončení nájmu dohodou_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 122,42 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul.
Mládežnická 1577/12, Havířov-Podlesí, spol. Unimachinery s.r.o.,
IČO: 28621298, jako kancelář, sklad a dílna digitálního potisku,
za podmínek:
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2020
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o
výměře 41,03 m2 v suterénu obytného domu na ul. Makarenkova 517/6,
Havířov-Město, nájemci spol. Unimachinery s.r.o., IČO: 28621298,
dohodou k 31. 1. 2020
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3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o výměře 41,03 m2 v suterénu obytného domu na ul.
Makarenkova 517/6, Havířov-Město
1569/34RM/2020 -Výsledek veřejné soutěže___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídky do veřejné soutěže p. č. 4/EO/2019 na pronájem části nemovité věci –
garáže v obytném domě ul. Jurije Gagarina č. p. 1507/24, Havířov-Podlesí,
podané:
1. p. M. P.
2. p. O. C.
3. Ing. J. D.
4. p. P. Z.
5. p. K. a M. S.
6. MgA. M. W.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 15 m2
v obytném domě ul. Jurije Gagarina č. p. 1507/24, Havířov-Podlesí, s p. O. C.,
bytem ……………………………………………….. za podmínek:
- nájemné 1.280,00 Kč/m2/rok, vč. DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
1570/34RM/2020 - Žádost o snížení nájemného________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za část nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o
celkové výměře 169 m2 ul. Fibichova 227/21, Havířov-Město, nájemkyni p. L.
B., IČO: 46122532, a to za část prostor o výměře 86 m2, které užívala na
základě podnájemní smlouvy spol. Telefónica 02 Czech Republic,
a. s., a to ze stávající výše nájemného 6.747,00 Kč/m2/rok bez DPH na sazbu
nájemného 1.336,00 Kč/m2/rok bez DPH od 1. 1. 2020, ostatní podmínky
nájemní smlouvy se nemění
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1571/34RM/2020 - Žádost o změnu účelu užívání prostor________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 45,19
m2 v suterénu obytného domu ul. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark, a
přístupového chodníku o výměře 20 m2 na parcele číslo 2105/305 v k. ú.
Šumbark, p. H. T. L., IČO: 07928017, změnu účelu užívání z původního účelu prodejna potravin a sklad na účel nový – sklad potravinového a drogistického
zboží, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
1572/34RM/2020 - Souhlas s užíváním budovy bývalé ZŠ Mánesova______________________
Rada města Havířova
schvaluje
společnosti Six Guns s.r.o., IČO: 07950411, bezplatné krátkodobé užívání
budovy bývalé ZŠ Mánesova 1102/1, Havířov-Město, k pořádání akcí pro děti,
mládež a dospělé, za dohodnutých podmínek:
- budovu bude společnost užívat bezplatně,
- budovu bude užívat na pořádání her pro děti, mládež a dospělé a ponese
veškerou odpovědnost za osoby, které se budou akcí společnosti účastnit,
- budovu bude společnost užívat především o víkendech,
- společnost předá MRA měsíční plán akcí,
- společnost obdrží od MRA svůj vlastní přístupový kód na vstup do budovy,
- v budově je odpojena voda, společnost bere na vědomí zákaz používání
sociálních zařízení,
- MRA souhlasí s umístěním generátoru ve dvorní části školy po dobu cvičení,
- společnost upozorní po cvičení MRA, pokud zjistí rozbitá okna a vstupní
dveře,
- společnost obdrží klíče od hlavního a bočního vchodu,
- společnost bere na vědomí, že v budově je uložen materiál PČR a bere na
vědomí, že ho nemůže užívat,
- společnost bere na vědomí, že nesmí dojít ke zničení mozaik, plošiny a hodin
v budově,
- dohoda o užívání může být kdykoliv ukončena ze strany města i uživatele.
1573/34RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí pořízených
v rámci investiční akce č. 19053 – Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova,
Havířov-Město - vzduchotechnika s rekuperací, v celkové účetní ceně
541.460,52 Kč, a to 4 ks vzduchotechnických jednotek v učebnách, inv. čísla
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000000078003 – 000000078006, v účetní ceně 135.365,13 Kč/1 ks příspěvkové
organizaci Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634
1574/34RM/2020 - Odpis pohledávky za společností Zelené terasy, a.s.____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit odpis pohledávky za společností Zelené
terasy, a.s., IČO: 27836185, ve výši 1.007.576,63 Kč pro její nevymahatelnost
1575/34RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2019 – rozpočtová opatření
č. 159. – 162._____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 160., 161. a 162., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 160., 161.
a 162., dle důvodové zprávy a příloh,
schválit
a) rozpočtové opatření č. 159., dle důvodové zprávy a příloh,
b) na základě rozpočtových opatření č. 159. – 162. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2019:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho:
tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 352 957,24
1 170 016,67
56 136,52
3 869,23
1 122 934,82

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho:
odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho:
MŠ Balzacova
z toho: investiční příspěvek
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2 549 029,42
2 097 143,27
922,52
17 574,57
483 614,72
270 983,04
8 767,96
323 201,38
96 031,88
876 023,98
20 023,22
451 886,15
1 994,20
73,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
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MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
z toho: vázané finanční prostředky
ZŠ a MŠ Frýdecká
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Moravská
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
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846,90
1 149,60
1 240,30
2 219,73
1 164,00
2 149,74
1 164,72
2 872,87
1 027,00
1 144,80
100,00
1 958,30
974,50
65,00
753,90
1 132,88
1 076,00
75,00
1 062,30
742,30
6 119,34
6 023,05
300,00
3 545,37
35,00
5 631,99
4 945,29
160,00
3 973,66
6 909,20
4 256,66
4 182,40
5 837,52
6 451,29
478,00
10 044,18
750,00
10 654,07
350,00
3 255,92
3 631,48
60,00
1 365,94
6 292,45
3 239,60
67 396,00
23 619,90
44 884,93

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

SANTÉ - centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
z toho: investiční příspěvek
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
z toho: investiční příspěvek
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho:
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

23 672,50 tis. Kč
62 280,57 tis. Kč
2 460,00 tis. Kč
50 479,80 tis. Kč
7 480,00 tis. Kč
58 519,00 tis. Kč
+196 072,18
0,00
-105 000,00
+301 072,18

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

1576/34RM/2020 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019_______
Rada města Havířova
schvaluje
5. úpravu odpisových plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle přílohy materiálu, kdy celková výše odpisů po této
úpravě činí 49 483 278,51 Kč.
1577/34RM/2020 - Participativní rozpočet – pracovní skupina___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ustavení pracovní skupiny pro participativní rozpočet města Havířova
jmenuje
členy pracovní skupiny pro participativní rozpočet města Havířova:
Odbor komunálních služeb: Ing. Grzonková Iveta, vedoucí odboru
komunálních služeb
Bc. Fikáčková Nikol, vedoucí oddělení
odpadového hospodářství
Krpcová Iva, referent oddělení údržby
veřejných prostranství
Odbor životního prostředí: Ing. Návratová Jana, vedoucí odboru životního
prostředí
Odbor územního rozvoje: Ing. Mikulová Kateřina, vedoucí oddělení investic
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Ekonomický odbor:

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení
rozpočtu
Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu
Květoslava Dudová, referent oddělení správy
majetku

1578/34RM/2020 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020_________________
Rada města Havířova
schvaluje
odpisové plány na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem, dle příloh materiálu, kdy jejich souhrnná výše odpisů činí
49 978 991,55 Kč.
1579/34RM/2020 - Zhodnocení finančních prostředků z vybraných jistot__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit zhodnocení finančních prostředků z
vybraných jistot od nájemců bytů ve vlastnictví města ve výši 25 000 000,00 Kč
na dobu 6 měsíců formou spořicího účtu s úročením 1,50 % p.a., u společnosti
Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350
1580/34RM/2020 - Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v Městské
hromadné dopravě Havířov________________________________________
Rada města Havířova
vydává
Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné
dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné dopravy
na území města Havířova, ve znění dle přílohy
1581/34RM/2020 - Dodatek č. 18 ke smlouvám s dopravci – příměstská doprava
v Havířově v r. 2020_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o příspěvku na dopravní obslužnost v oblasti Českotěšínsko ve výši
186 130 Kč a v oblasti Orlovsko ve výši 833 532 Kč v r. 2020
Moravskoslezskému kraji
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schvaluje
1. vrácení případného přeplatku na účet statutárního města Havířova ve lhůtě
do 28.02.2021 v případě, že dle skutečně dosažených ekonomických
výsledků za rok 2020 bude účetní ztráta dopravců při zajišťování ostatní
dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby nižší než úroveň záloh,
vyplacených objednatelem,
2. uzavření Dodatku č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území města
Havířova, kterými se stanoví objem finančních prostředků ke krytí
prokazatelné ztráty jednotlivým dopravcům v r. 2020 v maximální výši takto:
ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081
ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090
ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073
celkem

2 579 106 Kč
1 109 590 Kč
190 461 Kč
3 879 157 Kč

pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 18 ke
smlouvě:
E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Karviná a.s.
E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 04/2020
1582/34RM/2020 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost paní P. J., bytem ……………………………………….. zastupující na
základě plné moci p. V. J. o povolení zvláštního užívání místní komunikace za
účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul.
Mozartova pro vozidlo se speciálním označením O 7.
schvaluje
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.
6. 2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na
parkovišti místní komunikace ul. Mozartova v Havířově pro vozidlo se
speciálním označením O 7 pro V. J..
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1583/34RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova ke změně č. 7 Územního
plánu Orlové_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 7 Územního plánu
Orlové v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu změny č. 7 Územního plánu Orlové
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Orlové, tj. Městský úřad Orlová, Odbor výstavby a životní prostředí
Z: vedoucí OÚR
T: 15.01.2020
1584/34RM/2020 - VZ/569/OÚR/19 – „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/569/OÚR/19 – „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ (stavba č.
18050) od společnosti SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem,
794 01 Krnov, IČ: 26792711 s nabídkovou cenou 2.193.750,00 Kč bez DPH
(2.654.437,50 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/569/OÚR/19 – „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“
(stavba č. 18050) takto:
2. místo: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924 s nabídkovou cenou 2.606.380,04 Kč bez DPH
(3.153.719,85 Kč vč. DPH)
3. místo: MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 Sviadnov, IČ: 03997286
s nabídkovou cenou 2.715.632,78 Kč bez DPH (3.285.915,66 Kč
vč. DPH)
4. místo: Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek.
IČ: 45193118 s nabídkovou cenou 3.029.000,00 Kč bez DPH
(3.665.090,00 Kč vč. DPH)
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/569/OÚR/19 – „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ (stavba č.
18050)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu VZ/569/OÚR/19 – „Chodník na ul.
Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ (stavba č. 18050)
Z: vedoucí OÚR
T: 01/2020
1585/34RM/2020 - „Využití výpravní haly žst. Havířov - zpracování PD a AD“ - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby „Využití výpravní haly žst. Havířov - zpracování PD a AD“
(stavba č. 19073)
2. následné veřejné zakázky (opce): ne
rozdělení veřejné zakázky na části: ne
3. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano (DSP, DPS, měsíčně autorský dozor)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
březen 2020
termín ukončení: DSP - nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne
účinnosti smlouvy
DPS - nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne vydání
pravomocného stavebního povolení
AD - autorský dozor při realizaci stavby až do vydání
kolaudačního souhlasu
6. hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez 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
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3 měsíce přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud
je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam minimálně 3 významných služeb poskytnutých za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení, přičemž předmětem každé bylo
zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně
projektové dokumentace pro provádění stavby řešící rekonstrukci objektu
výpravní haly pro další využití v minimální hodnotě dle rozpočtu ve výši
15 000 000,- Kč bez DPH/1 objekt
- přílohou tohoto seznamu být osvědčení prvotních objednatelů o řádném
provedení služeb (nelze poskytovat osvědčení vystavené v rámci
poddodavatelského systému)
- osvědčení o odborné kvalifikaci osoby podílející se na plnění veřejné
zakázky, a to:
a) osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či
hostující osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě v oboru pozemní stavby u projektanta
zodpovědného za projektovou dokumentaci.
b) doklad o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určených
technických zařízeních dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení
a jejich konkretizace, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikace je určena
Přílohou č. 4 této vyhlášky, dle čl. 8c (v rozsahu projektování UTZ/E).
c) doklad o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určených
technických zařízeních dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., §10 požadovaná
kvalifikace - Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro
řízení projektování.
(požadovanou kvalifikaci může dodavatel prokázat pouze i jednou či
dvěma osobami, pokud některá osoba splňuje více než jeden z uvedených
požadavků na kvalifikaci)
11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 100 000,- Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním
v minimální výši 5 000 000,- Kč
- záruka za jakost celého díla po dobu záruky zhotovitele stavby
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
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12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Využití výpravní haly žst. Havířov - zpracování PD a AD“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Využití výpravní haly žst. Havířov zpracování PD a AD“
Z: vedoucí OÚR
T: 01/2020
1586/34RM/2020 - „Parkoviště ul. Balzacova, Havířov - Podlesí“ – uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č. 730/OÚR/20____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 730/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 51 400,90Kč bez DPH
(62 195,09 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 730/OÚR/19 dle Článku III a
Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu – 44 058,78 Kč bez DPH
(- 53 311,12 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č.730/OÚR/19 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 730/OÚR/19 na provedení stavby
„Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov-Podlesí“- stavba č. 18011 v rozsahu
bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností Technické služby Havířov, a.s.,
Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město, IČ: 25375601
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 730/OÚR/19 ze dne 25.9. 2019
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 730/OÚR/19
ze dne 25.9. 2019
Z: vedoucí OÚR
T: 2/2020
1587/34RM/2020 - Předložení žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování částí města
Havířova, IV. etapa, P5-lokalita „Důlňák“ Havířov, Město“_____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování částí města Havířova,
IV. etapa, P5-lokalita „Důlňák“ Havířov, Město“ v rámci Výzvy č. 4/2019
Národního programu Životní prostředí
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o podporu a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu s výzvou pro
předkládání žádostí
Z: vedoucí OÚR
T: 31.01.2020
1588/34RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634
- finanční dar ve výši 18 920,00 Kč od rodičů dětí na nákup hraček pod
stromeček
2. Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
- věcný dar ve výši 750,00 Kč od pana P. P. – kovové schůdky 1 ks
pro MŠ Petřvaldská Havířov
3. Mateřská škola Havířov - Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková
organizace, IČO: 70958297
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- finanční dar ve výši 97 950,00 Kč od společnosti Lidl Česká republika
v. o. s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541 na pořízení
venkovních herních prvků na školní zahradu MŠ
4. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace, IČO: 75027569
- finanční dar ve výši 2 700,00 Kč od nadačního fondu TEPLO NA DLANI,
Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 na nákup
pomůcek pro dětskou laboratoř
5. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- finanční dar ve výši 8 000,00 Kč od Klubu přátel školy, Havířov – Podlesí,
z.s., Františka Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov – Podlesí, IČO: 4817486
na spolufinancování dopravy autobusem u pobytového lyžařského výcviku
žáků I. stupně
1589/34RM/2020 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov___________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizaci města Základní škola
Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,
IČO: 61988600 u poskytovatele dotace - Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR na projekt „Podpora výuky plavání v základních školách
v roce 2020 (IV. etapa)“
1590/34RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO – Asterix-SVČ, p. o., Havířov___________________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města ASTERIX –
středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747
ve výši 78 400,00 Kč u poskytovatele dotace Nadace OKD,
Karola Sliwky 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát v rámci dotačního programu
„Pro region“ na projekt „Udržení tradic a zvyků našeho regionu s podporou
zdravého životního stylu“
2. s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města ASTERIX –
středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve
výši 40 000,00 Kč u poskytovatele dotace Moravskoslezský kraj,
28. října 117, 702 18 Ostrava v rámci dotačního programu „Podpora
technických a přírodních aktivit ve střediscích volného času a domech dětí
a mládeže“ na projekt „Technika nás baví“
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1591/34RM/2020 - Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu uplynutí funkčního
období:
pana M. P. při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola HavířovPodlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 16.
2. 2020
jmenuje
pana M. P., bytem ul. …………………………. členem školské rady při
základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Havířov-Podlesí
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace
ke dni 17. 2. 2020
pověřuje
OŠK přípravou jmenovacího dekretu člena školské rady
primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu
ukládá
1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce člena školské rady za dané
funkční období a poděkování za výkon ve funkci člena školské rady panu
M. P.
2. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady
3. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: 14. 2. 2020
1592/34RM/2020 - Návrh na stanovení platu řediteli Polské školy Havířov_________________
Rada města Havířova
stanoví
plat nově jmenovanému řediteli Základní školy a Mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,
IČO: 75027577 panu Mgr. Tomáši Labudkovi od 1. 2. 2020 dle přílohy č. 1
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr nově jmenovanému řediteli Základní školy a
Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská,
příspěvková organizace, IČO: 75027577 panu Mgr. Tomáši Labudkovi
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pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platového výměru
řediteli Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2020
1593/34RM/2020 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu__________________
Rada města Havířova
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Havířova schválit
I.
udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický
pracovník školy a školského zařízení“ dle přílohy č. 1 v pořadí:
1. PaedDr. Svatopluk Novák, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov
2. Mgr. Dalimil Šebesta, Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2,
příspěvková organizace
3. Mgr. Renata Ochmanová, ZŠ Školní Havířov
4. Mgr. Ivana Petrovská, ZŠ Mládežnická Havířov
5. Ing. Zuzana Klímková, Střední průmyslová škola stavební, Havířov,
příspěvková organizace
6. Mgr. Daniel Bolek, ZŠ M. Kudeříkové Havířov
7. Mgr. Jiřina Vacková, ZŠ Jarošova Havířov
8. RNDr. Jana Nováková, Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace
9. Ludmila Porubová, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů,
Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace
10. Nikola Schovancová, ASTERIX - středisko volného času Havířov,
příspěvková organizace
II.
udělení ocenění žákům v kategorii „Žák základní školy“ dle přílohy č. 2
v pořadí:
1. B. V., Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková
organizace
2. M. V., ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov, ASTERIX - středisko volného
času Havířov, příspěvková organizace
3. T. H., ZŠ Moravská Havířov
III.
udělení ocenění žákům v kategorii „Žák střední školy“ dle přílohy č. 2 v pořadí:
1. R. G., Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková
organizace
2. K. M., Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
3. P. H., Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
4. O. K., Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
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5. J. J., Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
IV.
udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“ dle
přílohy č. 2:
1. M. K., J. Z., Š. U., Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
2. N. R., A. K., B. L., K. M., E. K., M. P., Gymnázium, Havířov-Podlesí,
příspěvková organizace
uložit zaslání oznámení o ocenění školám a oceněným a informování veřejnosti
o udělení ocenění
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2020
1594/34RM/2020 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2020/2021____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do běžných tříd a logopedických
tříd v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Havířov pro školní
rok 2020/2021 ve dnech 4. a 5. května 2020, a to první den zápisu od 9:00 hod.
do 16:00 hod. a druhý den zápisu od 9:00 hod. do 12:00 hod.
1595/34RM/2020 - Vyřazení investičního majetku - MŠ Petřvaldská Havířov_______________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Mateřskou školou Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
- Telefonní ústředna typ SIEMENS Hicom 100E, výrobní číslo
V30113-C657-C1, inventární číslo DHM – 16 v pořizovací ceně 60 566,90 Kč
včetně DPH
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1596/34RM/2020 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2019
– ZŠ Gorkého Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres
Karviná, IČO: 62331221 změnu výše závazného ukazatele „Ostatní náklady“
nákladových účtu na výši 4 972 tis. Kč na rok 2019
1597/34RM/2020 - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
a pořízení investičního majetku – ZŠ Mládežnická_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958114)
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky
z rezervního fondu do fondu investic ve výši 60 000,00 Kč na studii
proveditelnosti k projektu “Vybudování odborné učebny digitálních ICT“
v rámci 92. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
2. pořízení investičního majetku – studie proveditelnosti - k projektu
“Vybudování odborné učebny digitálních ICT“ v pořizovací ceně
57 475,00 Kč včetně DPH

Ing. Josef BĚLICA v.r.
primátor města

Mgr. Jana FEBEROVÁ v.r.
náměstkyně primátora
pro školství a kulturu
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

MMH/802/2020
Veronika Richterová, DiS. v.r.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

15.01.2020

USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.01.2020

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.01.2020 - II. část
1598/34RM/2020 - Souhlas s dotací PO - MŠ Přímá Havířov
1599/34RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ M. Kudeříkové Havířov
1600/34RM/2020 - Žádost o poskytnutí výpůjčky Kulturního domu Radost
1601/34RM/2020 - Podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku – Předávací stanice
v ZŠ M. Kudeříkové Havířov
1602/34RM/2020 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1.1.2020
1603/34RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
1604/34RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
1605/34RM/2020 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2019 ze
strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov
1606/34RM/2020 - Úklid budov – uzavření dodatků
1607/34RM/2020 - Uzavření smlouvy na vytvoření datového spoje VPN
1608/34RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2020
1609/34RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1610/34RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
1611/34RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
1612/34RM/2020 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2020
1613/34RM/2020 - Ukončení správy vodovodní přípojky v areálu bývalého dolu Dukla
společností MRA, s.r.o.
1614/34RM/2020 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Bialystok (Polsko) ve dnech
26. - 28. listopadu 2019
1615/34RM/2020 - Přijetí věcného daru
1616/34RM/2020 - Změna ve složení Občanské komise RMH č.1 pro část města
Havířov – Bludovice
1617/34RM/2020 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 4. čtvrtletí
2019, plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2020
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1618/34RM/2020 - Uplatnění nároku na náhradu platu
1619/34RM/2020 - Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 27.01.2020
1620/34RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města v roce
2020“ - zahájení zadávacího řízení
1621/34RM/2020 - OŘ/177/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d,
Havířov – Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
1622/34RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ - zahájení zadávacího řízení
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USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.01.2020 - II. část
1598/34RM/2020 - Souhlas s dotací PO - MŠ Přímá Havířov_____________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246
poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí České republiky
název operačního programu:
Národní program životního prostředí – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady
název projektu:
„Zahrada – příroda v mateřské škole“
požadovaná výše dotace: 425 000 Kč
spolufinancování:
75 000 Kč (15 % z nákladů projektu - z finančních
prostředků příspěvkové organizace)
1599/34RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ M. Kudeříkové Havířov_____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 62331248
poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí České republiky
název operačního programu: Národní program životního prostředí
název projektu:
„Soužití s přírodou na školním nádvoří“
požadovaná výše dotace:
221 000 Kč
spolufinancování:
39 000 Kč (15 % z nákladů projektu –
z finančních prostředků příspěvkové
organizace)
1600/34RM/2020 - Žádost o poskytnutí výpůjčky Kulturního domu Radost________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Územního odboru Karviná Policie České republiky, IČO: 75151502,
o výpůjčku prostor Kulturního domu Radost na ul. Alšova 234/11, HavířovMěsto, za účelem pořádání akce „Vyhlášení nejlepšího policisty za rok 2019“
dle přílohy č. 1
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schvaluje
výpůjčku prostor Kulturního domu Radost Územnímu odboru Karviná Policie
České republiky, IČO: 75151502, ke konání akce „Vyhlášení nejlepšího
policisty za rok 2019“ dne 3. 2. 2020, za podmínky úhrady nákladů
souvisejících s užíváním vypůjčených prostor
1601/34RM/2020 - Podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku – Předávací stanice
v ZŠ M. Kudeříkové Havířov_______________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem
dodavatelů na veřejnou zakázku příspěvkové organizace města Základní škola
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO:
62331248:
1. druh a název veřejné zakázky:
podlimitní veřejná zakázka na služby „Výběr dodavatele tepelné energie,
likvidace stávajícího zdroje vytápění, vybudování nové předávací stanice
v ZŠ M. Kudeříkové Havířov“
2. následné zakázky (opce):
ne
rozdělení předmětu plnění na části: ne
3. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
5. varianty nabídky:

ne

6. doba realizace veřejné zakázky:
- likvidace stávajícího zdroje vytápění a vybudování nové předávací stanice
od 01. 06. 2020 do 30. 09. 2020
- dodávka tepelné energie – smlouva na dobu neurčitou od 01. 10. 2020
7. hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (100%)
8. základní způsobilost: v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
9. profesní způsobilost předložením:
- dle § 77 odst. 1 zákona – výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona – doklad o oprávnění k podnikání podle
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zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky
10. ekonomickou kvalifikaci: zadavatel nepožaduje
11. technickou kvalifikaci předložením:
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznamu významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž v
seznamu doloží:
- alespoň 4 zakázky obdobného charakteru jako je předmět tohoto
zadávacího řízení, tj. zajištění dodávek tepelné energie, a to v minimální
hodnotě za každou zakázku ve výši 500 000,- Kč bez DPH. Z výše
uvedených 4 zakázek musí být účastníkem doloženy minimálně 2, jejichž
předmětem byly dodávky tepelné energie prostřednictvím rámcové smlouvy
na období min. 2 let.
- alespoň 3 zakázky na vybudování nové předávací stanice nebo plynové
kotelny.
12. další podmínky:
- zadávací lhůta 3 měsíce
- předložení seznamu poddodavatelů v nabídce
- vlastníkem a provozovatelem nově vybudované horkovodní předávací
stanice bude dodavatel vybraný dodavatel předloží nejpozději při podpisu
smlouvy smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu, kterou může
svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy odběrateli či jakékoliv třetí osobě ve výši odpovídající pojistné
částce min. 3 000 000,- Kč
13. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
14. složení hodnotící komise:

dle Přílohy č. 1

15. okruh dodavatelů, kterým bude odeslána výzva: dle Přílohy č. 2
1602/34RM/2020 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1.1.2020_________
Rada města Havířova
stanoví
plat ředitelům příspěvkových organizací Domov seniorů Havířov, příspěvková
organizace, Sociální služby města Havířova, SANTÉ – centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb, a to od 1. 1. 2020 dle přílohy č. 1
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ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací Domov
seniorů Havířov, příspěvková organizace, Sociální služby města Havířova,
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Z: vedoucí OSV
T: leden 2020
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem platových výměrů ředitelům
příspěvkových organizací Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace,
Sociální služby města Havířova, SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb
1603/34RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací__________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádostí a přijetí účelových dotací na výkon sociální práce a sociálněprávní ochrany dětí ze státního rozpočtu na rok 2020
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka
- podpisem žádostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu
- k úkonům konaným v rámci dotačního řízení pro poskytování příspěvku ze
státního rozpočtu na výkon sociální práce v roce 2020 dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSV
T: leden 2020
konstatuje
skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova je
1. výkon sociální práce dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, v roce 2020 zajišťován 12 sociálními pracovníky
oddělení sociálních služeb, 0,5 úvazkem vedoucí oddělení sociálních služeb
a 0,25 úvazkem vedoucí odboru
2. výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020 zajišťován 26
zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
včetně vedoucí tohoto oddělení a jednoho zaměstnance, který se zabývá
náhradní rodinnou péčí a jeho plat je dotován ze státního příspěvku na výkon
pěstounské péče a 0,5 úvazkem vedoucí odboru
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1604/34RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město:
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury České republiky
Název dotačního programu: Program VISK 8/A Informační zdroje
Název projektu:
Databáze ASPI fy Wolters Kluwer
Celkové náklady na projekt: 4 356 Kč
Požadovaná výše dotace:
2 904 Kč
Spolufinancování:
1 452 Kč z příspěvku na provoz Městské
knihovny Havířov pro rok 2020
1605/34RM/2020 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2019 ze
strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov_________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město změnu výše závazných ukazatelů
nákladových účtů o 3 150 tis. Kč na rok 2019
1606/34RM/2020 - Úklid budov – uzavření dodatků____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádosti společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25368907, na zvýšení ceny za úklidové
služby z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy poskytované na základě
smluv uzavřených s Domovem seniorů Havířov, Sociálními službami města
Havířova, Městským kulturním střediskem a statutárním městem Havířov
2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 8-3/2012 ze dne 12. 4. 2012 týkající se
úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov se
společností MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým bude zvýšena od 01.02. 2020
paušální měsíční cena za úklid o částku 20.575,17 Kč bez DPH
3. uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2009 s účinností ode
dne 1.3.2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální
služby města Havířova se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem
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702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým
bude zvýšena od 01.02.2020 paušální měsíční cena za úklid o částku
7 338,85 Kč bez DPH
4. uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 06. 2006 týkající se
úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov se
společností MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým bude zvýšena od
01. 02. 2020 paušální měsíční cena za úklid o částku 25 360,74 Kč bez DPH.
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 913/ORG/07, kterým bude od
01.02.2020 z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční
paušální částka za úklidové služby o 18 765,99 Kč bez DPH
2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 243/ORG/11, kterým bude od
01.02.2020 z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční
paušální částka za úklidové služby o 690,78 Kč bez DPH
3. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 194/ORG/17, kterým bude od
01.02.2020 z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční
paušální částka za úklidové služby o 1 349,72 Kč bez DPH
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 4
ke smlouvě č. 913/ORG/07 ze dne 28.12.2007
2. vedoucí organizačního odboru podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě č.
243/ORG/11 ze dne 05.04.2011 a podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě č.
194/ORG/17 ze dne 20.3.2017
Z: vedoucí ORG
T: 31. 1. 2020
1607/34RM/2020 - Uzavření smlouvy na vytvoření datového spoje VPN___________________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku z článku VII, bodu 4. Zásad zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14. 9. 2016
pro veřejnou zakázku malého rozsahu uzavření smlouvy na „Vytvoření
datového spoje VPN do Centrálního místa služeb Ministerstva vnitra ČR“
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bere na vědomí
uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Vytvoření datového spoje VPN
do Centrálního místa služeb Ministerstva vnitra ČR“ se společností ha-vel
internet s.r.o. za podmínek:
- doba trvání smlouvy 3 roky
- měsíční poplatek 6 tis. Kč bez DPH
- za tři roky cena nepřesáhne 216 tis. Kč bez DPH
- vytvoření spoje do 30 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy
- poskytnutí záruky v délce trvání 36 měsíců
- ujednání smluvní pokuty ve výši min. 10 % slevy z ceny měsíčního poplatku
za sníženou dostupnost služby ze strany dodavatele
Z: vedoucí ORG
T: duben 2020
1608/34RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2020
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o ceně tepla pro rok 2020 od Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
1609/34RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
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:
a) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Uzavřená 1017/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. V. Č.
b) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Beskydská 783/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M. T.
c) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Gogolova 924/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. E. S.
d) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 1202/38, Havířov - Podlesí
pořadí žadatelů: 1. Z. Ž.
e) Byt č. 32 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. A. P.
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f) Byt č. 37 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. R. M.
g) Byt č. 7 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 528/14, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Mgr. E. Č.
h) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Fibichova 228/23, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. A. V.
2. J. B.,
3. A. M. – L. B.
i) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. S. B.
2. P. J.
3. M. K.
j) Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1085/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Mgr. J. D.,
2. D. K.,
3. K. E.
k) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1017/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. K. F.
2. P. J.
l) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici V Parku 192/8, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. P. J.
2. J. P.
3. L. B.
m) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 760/133, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Mgr. J. R.
n) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 979/30, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. R. J. – B. B.
o) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1123/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. D. P.
p) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Hakenova 727/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. M.,
2. I. P.
q) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 972/28, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. A. K.
r) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1082/8, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. K. T.
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s) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12,
Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. P. H. – A. H.,
2. B. N.,
3. D. J.
t) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. O. V.
u) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 391/5, Havířov - Šumbark ,
pořadí žadatelů: 1. P. B.,
2. R. N. – M. N.
v) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 420/12, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. T. V.
w) Byt č. 26 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. L. P.
x) Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M. K. – K. B. K.
2. Bc. J. T., DiS. – Z. T.
y) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1085/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Ing. M. V.
z) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1078/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Bc. A. J.
aa) Byt č. 35 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. R. K.,
2. J. P. – D. F.
bb) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Národní třída 964/31, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Z. B. – B. Š.
cc) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Eduarda Urxe 284/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Mgr. I. B. - Ing. P. B.,
dd) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1204/42, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. J. S.
ee) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1121/81c,
Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. A. N.
ff) Byt č. 41 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. M. B. – H. B.
gg) Byt č. 7 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1217/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Mgr. L. O. – J. O.
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pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
1610/34RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 1. 2020 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
1611/34RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______
Rada města Havířova
schvaluje
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
bere na vědomí
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. 12. 2019, 15. 12. 2019,
1. 1. 2020 a 15. 1. 2020 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
1612/34RM/2020 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2020_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Plán reklamní kampaně na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2020,
dle přílohy č. 1
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pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o. zajišťováním reklamy na volné byty
v majetku města Havířova na náklady účtu hospodářské činnosti dle přílohy č. 1
Z: vedoucí právního
odboru MRA, s.r.o.
T: rok 2020
1613/34RM/2020 - Ukončení správy vodovodní přípojky v areálu bývalého dolu Dukla
společností MRA, s.r.o.____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dohody o ukončení Příkazní smlouvy č. 934/OSM/2013 ze dne 10. 9.
2013, uzavřené se společností Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U
Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, jejímž předmětem
je správa vodovodní přípojky v areálu bývalého dolu Dukla, Havířov-Prostřední
Suchá
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o
ukončení Příkazní smlouvy č. 934/OSM/2013 ze dne 10. 9. 2013
ukládá
předložit k podpisu dohodu o ukončení Příkazní smlouvy č. 934/OSM/2013
ze dne 10. 9. 2013
Z:vedoucí investičně
provozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 23. 1. 2020
1614/34RM/2020 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Bialystok (Polsko) ve dnech
26. - 28. listopadu 2019____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro
ekonomiku a správu majetku ve dnech 26. - 28. listopadu 2019 do města
Bialystok v Polsku na prohlídce technologií na komplexní zpracování odpadů
a spalovny odpadů
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1615/34RM/2020 - Přijetí věcného daru______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí věcného daru – 1 ks záchranných saní RS 5 včetně příslušenství v
hodnotě 126.662,80,- Kč včetně DPH na dovybavení jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Havířov Životice od Moravskoslezského kraje,
IČ: 70 89 06 92
pověřuje
Ing. Josefa Bělicu, primátora statutárního města Havířova, podpisem darovací
smlouvy
Z: vedoucí OKP
T: 31.1.2020
1616/34RM/2020 - Změna ve složení Občanské komise RMH č.1 pro část města
Havířov – Bludovice______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Z. G. na člena Občanské komise Rady města Havířova pro část
města Havířova – Bludovice ke dni 1.1.2020 z důvodu přestěhování do Zlína
1617/34RM/2020 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 4. čtvrtletí
2019, plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2020___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
ve 4. čtvrtletí roku 2019 dle přílohy č. 1,
2. plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 2.
1618/34RM/2020 - Uplatnění nároku na náhradu platu_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádost o náhradu platu za období od 1.5.2018 do 30.11.2019 dle Přílohy č. 1
2. právní stanovisko advokáta Mgr. Ondřeje Havránka dle Přílohy č. 2
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schvaluje
zaplacení náhrady platu Ing. M. D. dle § 69 odst. 1 a 2 zákoníku práce za dobu
6 měsíců, tj. od 1.5.2018 do 31.10.2018 ve výši ………… Kč
ukládá
vyzvat Ing. M. D. k vyčíslení požadované náhrady platu za dobu od 1.11.2018
do 18.11.2019 (včetně) se sdělením, že maximální výše náhrady platu ji bude
vyplacena ve výši rozdílu mezi pravděpodobným výdělkem vypočteným
odborem organizačním a skutečným výdělkem, kterého dosahovala za dobu od
1.11.2018 do 18.11.2019 (včetně) u současného zaměstnavatele města Český
Těšín
Z: tajemník MMH
T: 1/2020
1619/34RM/2020 - Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 27.01.2020__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 27. ledna 2020 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle přílohy upravené takto:
vypuštění bodu č. 10 Prodej pozemků, k.ú. Havířov-město Armádě spásy
v ČR, z.s.
1620/34RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města v roce
2020“ - zahájení zadávacího řízení__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města v roce 2020“
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
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4. Formu (druh) zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce zadávaná v užším řízení
5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

1.100.000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
6/2020
termín dokončení: zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 250
kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí
staveniště.
9. Hodnotící kritéria:

Celková cena v Kč bez DPH (60 %)
Cena (hodnota) paušálu záručního servisu (3 %)
Cena (hodnota) hodiny servisu v záruční době v
rámci mimořádných situací (mimo záruční
paušalizovaný servis) (2%)
Záruka za celý předmět díla včetně dodávky
výtahů (25%)
Termín realizace výtahu v bytovém době (10%)

10. Zadávací podmínky:
- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka záruky
činí 120 měsíců (záruka je hodnotícím kritériem)
- 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
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
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1621/34RM/2020 - OŘ/177/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d,
Havířov – Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku IX Smlouvy o dílo č. 817/MRA/19
ze dne 11. 10. 2019, a s tím související snížení ceny díla o částku 219.758,71
Kč bez DPH, tj. z původní ceny díla podle závazného rozpočtu ve výši
10.926.913,- Kč bez DPH na částku 10.707.154,29 Kč bez DPH, dle přílohy
č. 1
2. změnu položkového rozpočtu stavby ke Smlouvě o dílo č. 817/MRA/19 ze
dne 11. 10. 2019 související s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 817/MRA/19 ze dne 11. 10. 2019
na provedení stavby „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d,
Havířov – Podlesí“ v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení se společností
THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 42766991
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 817/MRA/19 ze dne 11. 10. 2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 817/MRA/19 ze dne 11.
10. 2019
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 17. 1. 2020
1622/34RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ - zahájení zadávacího řízení__
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ (stavba č. 18052)
2. následné veřejné zakázky (opce): ne
rozdělení veřejné zakázky na části: ne
3. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:

ano (měsíční)
ne
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čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano (pokud bude přiznána)
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

250.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
duben 2020 (účinnost smlouvy)
termín ukončení:
nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne
účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v
registru smluv)
9. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH (váha 100%)
10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“
12. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.:
a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního
zateplovacího systému a výměna otvorových výplní v minimální hodnotě
7.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce,
b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla montáž vzduchotechnického
zařízení s rekuperací v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH / tyto
stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce (poskytnutí stavebních prací
požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i společně stejnou
zakázkou)
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto
složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby,
b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby
týkající se dodávky a montáže vzduchotechnického zařízení s rekuperací
(touto osobou může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího)
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- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího, a to osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či
hostující osoby v oboru pozemní stavby
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat
odborné vedení provádění části stavby týkající se dodávky a montáže
vzduchotechnického zařízení s rekuperací, a to osvědčení o autorizaci nebo
o registraci usazené či hostující osoby v oboru technika prostředí staveb,
specializace technická zařízení nebo specializace vytápění a
vzduchotechnika
- opatření k zajištění kvality předmětu plnění, a to osvědčení o odborné
způsobilosti dodavatele k provádění vnějšího kontaktního zateplovacího
systému, který bude použit při plnění veřejné zakázky
13. podmínky zadávacího řízení:
- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona
v nabídce
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů
dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za
škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč a
s maximální spoluúčastí 50.000 Kč
e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den
doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného
díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
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
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2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení

Ing. Josef BĚLICA v.r.
primátor města

Mgr. Jana FEBEROVÁ v.r.
náměstkyně primátora
pro školství a kulturu

57
USNESENÍ
z 34. schůze Rady Města Havířova
konané dne 13.01.2020

