Věc - Hospodářské smlouvy
11/ORG/2013 Mandátní smlouva - obstarání inkasa plateb obyvatelstva v rámci SIPO - Česká pošta, s.p.
22/ORG/D1/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění občerstvení při volbě prezidenta republiky - ZÁMEK Havířov, s.r.o.
37/ORG/2013 Smlouva služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek - Česká pošta, s.p.
38/OSV/2013 Dohoda o poskytnutí dotace 300.000,- Kč - nákup cvičebních prvků pro seniory - Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
57/OŽP/2013 Smlouva o dílo - monitorování venkovního ovzduší v Havířově na ul. Hálkova - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
47/OSV/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - 80.000,- Kč - 2 ks rehabilitačních přístrojů - Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
8/OSV/2013 Smlouva o zajištění registrovaného přístupu Informačního portálu - Občanské sdružení Květná Zahrada
60/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - Úhrada nákladů spojených s provozem seniorského hokeje v roce 2013 - HC Havířov 2010 s.r.o.
87/KP/2013 Smlouva o prezentaci na veletrhu MIPIM - RPG RE Land, s.r.o.
133/OSV/D17/2013 Dodatek č. 17 ke smlouvě o dodávce tepelné energie - Havířovská teplárenská společnost, a.s.
105/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - sportovní činost TJ Start Havířov, oddíl basketbalu - TJ Start Havířov
79/OŠK/D1/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost sportovního oddílu - TJ ČSAD Havířov
82/OŠK/D1/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - úhrada nákladů spojených s provozem mládežnického hokeje v roci 2012 - HC AZ Havířov 2010 o.s.
80/OŠK/D1/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost sportovního klubu volejbalu Havířov - Sportovní klub volejbalu Havířov
108/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - zajištění provozních nákladů, ligové a další soutěže mládežnických družtev, ... - Tenisový klub Havířov
84/OŠK/D2/2013 Dodatek č. 2 k dohodě o poskynutí dotace - úhrada nákladů spojených se zajištěním činnosti - Městský Fotbalový Klub Havířov
81/OŠK/D1/2013 Dohoda o poskynutí dotace - celoroční činnost SK stolního tenisu - Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov
83/OŠK/D1/2013 Dohoda o poskynutí dotace - Havířovský turnaj v bociie - Help klub Havířov
32/TO/2013 Smlouva o dílo - výroba, montáž a demontáž výstavní expozice - Regiontour 2013 - Veletrhy Brno, a.s.
89/TO/2013 Licenční smlouva - grafická i textilní podoba Floriánka - MgA. Marie Horáková
48/OIV/2013 Smlouva o dílo - Zpracování PD - Zámek Havířov - oprava izolace spodní stavby - DEKPROJEKT s.r.o.
126/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - celoroční činnost klubu - Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov
59/OIV/2013 Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka z ÚŘ - Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, část přeložka NN 0,4kV - ČEZ Distribuce
109/ORG/2013 Licenční smlouva - ortofotomapa - RGB 2012 - ARGUS GEO SYSTEM s.r.o.
140/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost sportovního oddílu - TJ ČSAD Havířov
139/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činost sportovních subjektů a účast na soutěžích - Tělovýchovná jednota Havířov - Dolní Datyně
138/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - chod klubu v roce 2013 - Florbalový klub Torpedo Havířov
137/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - celoroční činost - Sportovní klub vzpírání Baník Havířov
146/OŠK/2013 Dohoda o poskytutí dotace - Oprava podlah, vybavení hasičské stanice Havířov - ČR - Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
145/OŠK/2013 Dohoda o poskytutí dotace - Celoroční činnost hasičů a Halová pohárová soutěž - Sbor dobrovolných hasičů Havířov
100/OIV/2013 Smlouva o dílo - zpracování realizační PD - Splašková kanalizace Skleníky, Havířov - OSA projekt s.r.o.
152/OŠK/2013 Dohoda o poskytutí dotace - úhrada nákladů spojených se zajištěním činnosti v roce 2013 - Městský Fotbalový Klub Havířov

104/OIV/2013 Smlouva o budoucí kupní smlouvě (Buchwaldek Lešek)
98/OIV/2013 Smlouva o dílo - VÚH šatnové zázemí HC AZ Havířov - 1. část šaten N-U - realizační PD - PPS Kania s.r.o.
157/OŠK/2013 Smlouva o dílo - PD - Výměna oken MŠ U Topolů, Havířov - Prostřední Suchá - ATRIS, s.r.o., Soběšovice
158/OŠK/2013 Smlouva o dílo - PD - Výměna alektroinstalace a osvětlení v budově SVČ Asterix - TZ Pstruží - ATRIS, s.r.o., Soběšovice
160/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - Mezinárodní závody - HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC NA TĚRLICKÉM OKRUHU - PROSPORT - CZ o.s. Havířov
159/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - krytí veškerých nákladů na provoz krytého bazénu v H. - Šumbarku - Střední a Základní škola, H. - Šumbark
168/OSV/2013 Smlouva o zajištění ubytovacích a stravovacích služeb - Pobyty dětí v Chorvatsku - CK Dakol, s.r.o.
163/OŠK/2013 Smlouva o dílo - Stavební úpravy - rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov - Bludovice - MARPO s.r.o.
162/OŠK/2013 Smlouva o dílo - Oprava sociálních uzlů MŠ Kosmonautů 4/1319, Havířov - Podlesí - MARPO s.r.o.
164/EO/2013 Smlouva o běžném účtu - číslo učtu 94-810791/0710 - Česká národní banka
191/OŠK/2013 Smlouva o spolupráci - kulturně - charitativní akce "Havířov se baví" - KLUBSTEN KARVINÁ
96/OSM/D3/2013 Dodatek č. 3 Smlouvy o zvýhodněném úvěru č. 2002-3371-UV (1467/EO/02) - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
200/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - Zajištění preventivní a záchranné činnosti - Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, MS Těrlicko
169/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - Miss Reneta 2013 - Klub přátel školy, Havířov - Prostřední Suchá, o.s.
205/EO/2013 Smlouva o zřízení účtu hospodářské činnosti - splašková kanalizace - Komerční banka, a.s.
183/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa ev.č. 1825 z útulku Havířov - Horváthová Michaela
184/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezého psa ev.č. 899 z útulku Havířov - Beránková Tereza
182/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa ev.č. 1436 z útulku Havířov - Nowaková Stela
117/OSM/2013 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a souhlas se zřízením stavby - pozemek parc. č. 2008/54, k.ú. Šumbark - SMP NET, s.r.o.
135/KP/2013 Smlouva o dodávce mobilních jednotek LUPUS a poskytování služby Webdispečink - HI Software Development s.r.o.
221/ORG/2013 Licenční smlouva - Ortofotomapa - MSK 2012 (území ORP) - GEODIS BRNO, spol. s r.o.
224/OŠK/D1/2013 Dodatek č. 1 k SOD 288/OŠK/12 - servis výtahů ve školských objektech - Výtahy Morava s.r.o., Havířov
223/OŠK/D5/2013 Dodatek č. 5 servisní smlouvě č. 14/OŠKZ/02 - servis a kontrola EZS ve školských objektech - SECURITY REDON Plus s.r.o., Havřov
222/OŠK/2013 Smlouva o dílo - PD - Oprava střechy ZŠ Zelená 2/112, Havířov - Životice - ATRIS, s.r.o., Soběšovice
166/OSM/2013 Dohoda o narovnání - spolupráce při zajištění reklamní činnosti - euroAWK s.r.o.
296/OIV/2013 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k DS - "Odkanalizování Pr.Suché - ČS5" - ul. Hornosušská - ČEZ Distribuce, a.s.
240/OŠK/2013 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (35/ORG/2011)
189/OKS/D1/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu a údržby kývacího zařízení uměleckého díla Brána s kyvadlem - IMPULS - B, s.r.o.
93/OIV/2013 Smlouva o spoluúčasti na financování - příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla - RPG RE Land, s.r.o.
188/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro muže, noclehárna - Armáda spásy v České republice
161/OIV/2013 Smlouva o dílo - Rámcová studie parkování v Havířově - Dopravoprojekt Brno, a.s.
94/OSM/2013 Smlouva o budoucí KS - části pozemků parc. č. 1692, 1693, 1695,1696 a 1698/2, k.ú. Šumbark - EBM Partners a.s.
238/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - úhrada nákladů spojených s provozem mládežnického hokeje v roce 2013 - HC AZ Havířov 2010

239/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - Maniak aerobik Havířov, o.s.
249/OSV/2013 Smlouva o zajištění stravování a ubytování - 20 seniorů - Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p.
250/OSV/2013 Smlouva o zajištění stravování a ubytování - 44 seniorů - Horský hotel Sůkenická, spol. s r.o.
251/OSV/2013 Smlouva o zajištění stravování a ubytování - 44 seniorů - PRO AURA, spol. s r.o.
241/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - Klub českých turistů Baník Havířov
242/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - 40. ročník celostátního krasobluřského závodu Havířovská růže - Kraso Klub Havířov
243/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost v roce 2013 - Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov, o.s.
244/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - "Turnaj Havířovských ZŠ v malé kopané" - Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Těrlicko
246/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost v roce 2013 - Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov
247/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - vodní lyžování a wakeboarding - činnost v roce 2013 - KLUB VODNÍHO LYŽOVÁNÍ HAVÍŘOV o.s.
248/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - podpora činnosti handikepovaných Havířovských sportovců - Sportovní klub vozíčkařů Ostrava
255/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost TJ Slovan Havířov, vč. účastí v turnajích a soutěžích v roce 2013 - TJ Slovan Havířov
256/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost fotbalového oddílu, vč. účastí v turnajích a soutěžích v roce 2013 - TJ Slovan Havířov
207/OIV/2013 Smlouva o autorském dozoru a technické pomoci - "9055 Náměstí T.G.M., Havířov - Šumbark" - PPS Kania s.r.o.
257/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - sportovní činnost klubu v roce 2013 - Kraso Klub Havířov
153/OIV/2013 Smlouva o dílo - "Hasičská zbrojnice Šumbark - stavební úpravy" - zpracování PD - DaF - PROJEKT s.r.o.
286/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - sportovní činnost klubu v roce 2013 - RUGBY CLUB HAVÍŘOV
195/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace na pomoc obyvatelům domu č. 39, ul. 6.května, Frenštát pod Radhoštěm - Město Frenštát pod Radhoštěm
291/OŠK/D2/2013 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dlo č. 1640/OŠK/2012 - Akademie III. věku Havířov v letech 2012 - 2014 - VŠSS
289/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost v roce 2013 - Slavia HAVÍŘOV
288/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - sportovní činnost klubu v roce 2013 - Sportovní klub volejbalu Havířov o.s.
298/OŠK/2013 Smlouva o dílo - zpracování "Technické dokumentace zabezpečení vchodů 20 objektů škol" - F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. Ostrava
228/OŠK/2013 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - MŠ Karla Čapka - CENTROPOL ENERGY, a.s. Ústí nad Labem
310/OŽP/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - pro záchranu živočichů a střediska ekologické výchovy - Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín
178/OKS/D11/2013 Dodatek č. 11 k zajištění příměstské dopravy v Havířově - Veolia Transport Morava a.s.
319/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - na provoz MŠ - Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., Havířov - Šumbark
318/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - 20. zimní hry transplantovaných a dialyzovaných pacientů v ČR - Václav Šutara, Havířov - Město
317/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013, celostátní turnaje, mistrovství Evropy .. - První softtenisový klub Havířov
316/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace -pronájem tenis. areálu, materiální zajištění, soutěž minitenisu …. -Tenisový klub Tenet
315/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - Sportovní klub minikáry Havířov v AČR
314/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - BK Havířov o.s., Havířov - Životice
180/OKS/D10/13 Dodatek č. 10 ke smlouvě k zajištění příměstské dopravy v Havířově v r.2013 - ČSAD Frýdek Místek
177/OKS/D10/13 Dodatek č. 10 ke smlouvě k zajištění příměstské dopravy v Havířově - ČSAD Havířov a.s.

181/OKS/D9/13 Dodatek č. 9 ke smlouvě k zajištění městské hromadné dopravy v Havířově - ČSAD Havířov a.s.
179/OKS/D10/13 Dodatek č. 10 ke smlouvě k zajištění příměstské dopravy v Havířově v r. 2013 - ČSAD Karviná a.s.
275/OŠK/2013 Smlouva o výpůjčce movitých věcí - Sdružení pro činnost Soukromé školy K. Čapka, Havířov
216/D14/OSM/2013 Dodatek č. 14 k mandátní smlouvě o správě domovního a bytového fondu - Městská realitní agentura, s.r.o.
432/OŠK/2013 Smlouva o dílo - PD- Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov - Město - MS - projekce s.r.o., Ostrava
431/OŠK/2013 Smlouva o dílo - PD - Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov - Město - ATRIS, s.r.o.
430/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost juniorů v roce 2013 - Bridžový klub Havířov
429/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - Sportovní klub SPORTU PRO VŠECHNY Havířov
428/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - Atletický oddíl Slavia Havířov, o.s.
427/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu sportovního kulečníku v roce 2013 - Billiard club Havířov
426/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Odznak všestrannosti Olympijských vítěžů - DECARO RMG s.r.o., Hostivice
425/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - Capoeira Ginga Mundo o.s., Havířov
424/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - NAHL (nezávislá amaterská hokejová liga)
423/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost TJ Slovan Havířov, včetně účastí v turnajích a soutěžích v roce 2013 - SKI CLUB PAULÁT HAVÍŘOV
422/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - rozšíření členské základny mládeže a zkvalitnění sportovního procesu - JUDO CLUB HAVÍŘOV o.s.
420/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - celoroční činnost - Taneční škola Horizonty Havířov
418/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - Hudební koncerty ve Stolárně - Rostislav Jež, podnikající fyzická osoba
416/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - Hornický kalendář 2014 - Nadace LANDEK Ostrava
415/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt "Květinová galerie Petra" - Petra Benešová, podnikající fyzická osoba
414/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - Mažoretky "Variace" - Edita Chvistková, Havířov
252/OSV/2013 Smlouva o zajištění stravování a ubytování - 44 seniorů - Hotel Kamzík s.r.o.
199/OKS/D1/2013 Dodatek č.1 k dohodě o smluvních službách - Technické služby Havířov a.s.
452/OŽP/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - léčba a rozvoj včelařství - Český svaz včelařů, o.s., ZO Havířov
451/OŽP/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - léčba a rozvoj včelařství - Český svaz včelařů, o.s., ZO Horní Suchá
445/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - Havířovská školní mládež v motosportu - MD Racing Team, Havířov
444/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - TJ Baník Havířov
443/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - sportovní činnost klubu v roce 2013 - TJ Start Havířov
259/ORG/2013 Rámcová pojistná smlouva č. 3742107016 - o pojištění souboru vozidel - Česká pojišťovna, a.s.
260/ORG/2013 Pojistná smlouva - pojištění živelní, odcizení krádeží, vloupáním nebo loupeží, el. zařízení, silniční přeprava - Česká pojišťovna, a.s.
450/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dorace - činnost mládežnického oddílu v roce 2013 - Tennis Hill Havířov o.s.
449/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - Fotbalová akademie Havířov
448/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dorace - Havířovský turnaj v Boccie - Handicap Sport Club Havířov
464/OSV/2013 Smlouva o zajištění stravování, ubytování a služeb - rekondičně-ozdravné pobyty - Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice, a.s.

192/OIV/2013 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení "Rekonstrukce MK ul. Budovatelů" - SMP Net, s.r.o., zast. RWE Distribuční služby
325/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - pevná síť - Městská knihovna Havířov
370/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - mobilní síť - Městská knihovna Havířov
324/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - pevná síť - Městské kulturní středisko Havířov
369/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - mobilní síť - Městské kulturní středisko Havířov
327/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - pevná síť - SSMH
372/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - mobilní síť - SSMH
329/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - pevná síť - ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
374/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - mobilní síť - ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
368/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - pevná síť - Zámek Havířov, s.r.o.
413/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - mobilní síť - Technické služby Havířov a.s.
326/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - pevná síť - SSRZ
371/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - mobilní síť - SSRZ
328/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - pevná síť - SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
373/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - mobilní síť - SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
330/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - pevná síť - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
375/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - mobilní síť - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
456/EO/D1/2013 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěrům na opravy bytových domů - Státní fond rozvoje bydlení zast. ČZRB
454/ORG/2013 Mandátní smlouva o poskytování právních služeb - přestupkové spisy - Moural Kopecký Sobala a Partneři, advokátní kancelář
457/EO/D23/2013 Dodatek č. 23 ke smlouvě o běžném účtu - úroky depozitního účtu - Česká spořitelna, a.s.
245/ORG/D1/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování závodní preventivní péče - DOKTOR MONTAG s.r.o.
185/ORG/D16/2013 Dodatek č. 16 smlouvy o dodávce tepelné energie 563/KT/98 - Havířovská teplárenská společnost, a.s.
460/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - havířovská školní mládež v motosportu - NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga)
321/OSM/2013 Smlouva o právu provést stavbu na parc. č. 2604/13, k.ú. Prostřední Suchá - Rekonstrukce MK Budovatelů - Moravskoslezský kraj, SS MSK
198/OSV/2013 Smlouva o zajištění stravování a ubytování - 44 seniorů - Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
462/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - Miniteatro Jiřího Tibitanzla Havířov - Občanské sdružení MINITEATRO
482/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - rozvoj sportu mládeže - "Karate Havířov"
481/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - zajištění a rozvoj sportovní činnosti dětí předškolního a školního věku - Havířovský atletický klub
258/D2/OIV/13 Dodatek č. 2 ke SoD "Silnice I/11 Havířov-Třanovice - optimalizace technického řešení a audit nákladů" - DOPRAVOPROJEKT Ostrava
489/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Sluníčková Miniškolka - Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, o.s.
490/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Centrum pro rodinu - Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, o.s.
510/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Sportovní aktivity mládeže z Havířova - Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark
508/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - podpora realizace mediální kampaně "Nehádejte se, slyším to" - Slezská diakonie

507/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Podpora volnočasových aktivit - Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
534/OSV/2013 Smlouva o dílo - Analýzy ke Komunitnímu plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit - Sociotrendy, s.r.o.
515/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - činnost klubu v roce 2013 - Kick Wolf Team
549/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Veslé rukavice dětem a dorostu - VESELÉ RUKAVICE, občanské sdružení
548/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Podpora a rozvoj klubu ČTU Placatý kámen - Česká tábornická unie, klub Placatý kámen Havířov
546/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Provoz rodinného centra Majáček - Rodinné centrum MAJÁČEK
547/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Probouzení a uspávání broučků - Rodinné centrum Majáček, Havířov
545/OŠK/2013 Dohoda o poskytnutí dotace - projekt Nenuď se, na podporu integrace romské komunity - Církevní středisko volného času sv. Jana Boska
410/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - VZ telekomunikační služby - mobilní síť - MŠ Mládí 23/1147, Havířov - Šumbark
365/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - VZ telekomunikační služby - pevná síť - MŠ Mládí 23/1147, Havířov - Šumbark
388/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - VZ telekomunikační služby - mobilní síť - ZŠ Gen. Svobody 16/284
343/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - VZ telekomunikační služby - pevná síť - ZŠ Gen. Svobody 16/284, Havířov - Šumbark
341/ORG/2013 Smlouva o společném postupu zadavatelů - VZ telekomunikační služby - pevná síť - ZŠ Školní 814/1, Havířov - Šumbark
494/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev.č. 1770 z útulku Havířov - Macek Tomáš, Havířov
493/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev.č. 1745 z útulku Havířov - Žiga Ivan, Ostrava
495/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev.č. 1588 z útulku Havířov - Kvintová Iveta, Havířov
496/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev. č. 1826 z útulku Havířov - Schnaubelt Martin, Horní Suchá
497/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev.č. 1381 z útulku Havířov - Tvrdoň Miroslav, Havířov
499/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev. č. 1969 z útulku Havířov - Kupčáková Nina, Frýdek-Místek
500/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev. č. 1968 z útulku Havířov - Kašpar Jan, Odry
501/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev. č. 1967 z útulku Havířov - Veselka Otto, Ostrava
502/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev.č. 987 z útulku Havířov - Šrámek Roman; Stará Ves nad Ondřejnicí
503/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev. č. 947 z útulku Havířov - Čečotková Renáta, Olešná
498/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa - ev.č. 1678 z útulku Havířov - Čížová Taťána, Ostrava
491/OKS/2013 Kupní smlouva - dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu záhonů v roce 2013-2015 - Ing. Karel Kotula
455/OKS/D2/2013 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "opravy a údržba laviček" - Technickés služby Havířov a.s.
492/OKS/2013 Kupní smlouva - prodej nalezeného psa ev.č. 1292 z útulku Havířov - Karala Lukáš, Ostrava
22/ORG/D1/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění občerstvení při volbě prezidenta republiky - ZÁMEK Havířov, s.r.o.

Věc - Nájemní smlouvy
7/OSM/2013 Nájemní smlouva - část pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice - Metelková Ivana
12/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 202/2, k.ú. Bludovice - To&Mi Vdf. spol. s r.o., Varnsdorf
34/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce a o budoucí smlouvě o zřízení VB - parc.č. 3008/1, 3149/2, k.ú. Horní Suchá - Gabzdylová Valerie
51/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 1675, k.ú. Bludovice - Ožanová Šárka
46/OSM/D2/2013 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 1271/OSM/2010 - pronájem RD č. 171 - Kučerovi Marie a Luboš
39/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 1374/20, 1374/19, 1374/14, k.ú. Šumbark - Telefónica Czech Republic, a.s.
40/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 24/1, k.ú. Bludovice - Telefónica Czech Republic, a.s.
27/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB- parc.č. 2938/5, 2938/11, k.ú. Bludovice - Krejčiřík Marcel a Krejčiříková Alma, Ing.
2123/OSM/D1/2013 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu a zřízení VB - parc.č.289//4, k.ú. Dolní Datyně - Treichelová Kateřina, Ing.
2124/OSM/D2/2013 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a zřízení VB - parc.č. 289/1, k.ú. Dolní Datyně - Augustinská Helga, Ing.
2125/OSM/D1/2013 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu a zřízení VB - parc.č. 451, k.ú. Dolní Datyně - Mokroš Jaromír, Pavlisová Dagmar
50/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 1823/4, 1808/1, 1793/11, k.ú. Prostřední Suchá - Stráníková Sabina
61/D1/OSM/2013 Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce - parc.č. 331/1, k.ú. Havířov - město - Gastronomia - GATES, s.r.o.
56/OSM/2013 Povolení vstupu a užívání - krátkodobý nájem - parc. č. 2390, 2392/2, 2393, 2415, 2440 a 2456 k.ú. Prostřední Suchá - RPG Byty s.r.o.
91/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 1676/1, k.ú. Bludovice - Szokala Josef a Szokalová Iveta
36/MP/2013 Smlouva o nájmu bytu - ul. Kpt. Jasioka - RPG Byty, s.r.o.
35/MP/2013 Smlouva o nájmu bytu - Dukelská - RPG Byty, s.r.o.
88/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce - parc. č. 1/7, k.ú. Šumbark - HOPL games s.r.o.
101/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce - parc. č. 2148, k.ú. Havířov - město - Příborský Jindřich
99/OSM/D5/2013 Dodatek č. 5 smlouvy o nájmu - nájem NBP v části H objektu Radnice - Mgr. Struminský
125/D1/OSM/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - parc. č. 4601, k.ú. Havířov - město - Marián Wóźnica
121/OSM/D2/2013 Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu - parc.č. 3727, k,.ú. Havířov - město - Šereda Rostislav
124/OSM/D1/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - parc.č. 281, k.ú. Havířov - město - Sedláček Milan
122/OSM/D1/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - parc.č. 3727, k.ú. Havířov - město - Hadaš Petr
26/OSM/2013 Smlouva o nájmu a o budoucím VB - parc. č. 4174, 4331/1, 4332/1, k.ú. Šenov - MĚSTO ŠENOV
58/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce - parc.č. 1374/82, 1374/86, k.ú. Šumbark - Stavební bytové družstvo Havířov
106/OSM/2013 Smlouva o užití sil. pozemku - parc. č. 2736/2, k.ú. Dolní Suchá - MS kraj, Správa silnic MSK
110/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 2648/2, k.ú. Prostřední Suchá - ČEZ Distribuce, a.s.
119/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce a budoucí VB - parc. č. 2670/3, k.ú. Prostřední Suchá - Šebestovi Rostislav a Liběna
123/OSM/D1/2013 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu - 2 parkovací místa, parc.č. 281, 3727, k.ú. Havířov - město - Němec Viktor
131/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 24/1, 21, 15/1, 35, 51, 56/7, 56/8, k.ú. Bludovice - Telefónica Czech
150/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce - parc.č. 235/4, k.ú. Bludovice - VLAMAG Czech s.r.o.

151/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 403, k.ú. Šumbark - Vandík Petr
107/D9/OSM/2013 Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě 575/05 - parc. č. 2230/24, k.ú. Havířov - město - Nemocnice s poliklinikou Havířov
49/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce a zřízení VB - parc.č. 2592/1, k.ú. Bludovice - ČEZ Distribuce, a.s.
143/OSM/2013 Smlouva o užití (nájmu silničního pozemku ) - parc. č. 1329/1, k.ú. Bludovice - MS kraj, Správa silnic MSK
144/OSM/2013 Smlouva o užití (nájmu silničního pozemku) - parc. č. 2604/15, 2604/20, k.ú. Prostř. Suchá - MS kraj, Správa silnic MSK
149/OSM/2013 Smlouva o užití (nájmu silničního pozemku) - parc. č. 2736/2, k.ú. Dolní Suchá - MS kraj, Správa silnic MSK
167/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 3748/1, 3750, k.ú. Havířov - město - ČEZ Distribuce, a.s.
129/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce - části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1695, 1696 a 1698/2, k.ú. Šumbark - EBM Partner a.s.
190/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce a zřízení VB - parc.č. 1231/9, 1249/2, k.ú. Prostřední Suchá - Telefónica Czech Republic, a.s.
111/D7/OSM/2013 Dodate č. 7 k nájemní smlouvě - ukončení nájmu u parc.č. 1/1, k.ú. Šumbark - RENGL, s.r.o.
120/OIV/2013 Smlouva o nájmu nemovitostí - příprava polyfunkčního území bývalého areálu dolu Dukla - RPG RE Land, s.r.o.
52/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc. č. 21710/1, k.ú. Bludovice - ČEZ Distribuce, a.s
92/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 2194/22, 2194/23, k.ú. Prostřední Suchá - ČEZ Distribuce, a.s.
227/OSM/2013 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 2411/4 (dle GP 2411/19), k.ú. Šumbark - komunitní zahrada - Vavříček Ondřej, Bc.
212/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 2728/1, 1895/1....2759/4, k.ú. Dolní Suchá - RPG RE Land, s.r.o.
273/OŠK/2013 Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce - 1026/OŠKZ/01 - Sdružení pro činnost Soukromé školy K. Čapka, Havířov
211/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 511/25, k.ú. Bludovice - ČEZ Distribuce, a.s.
202/OSM/2013 Smlouva o nájmu a o budoucí kupní smlouvě - parc. č. 864/7 a 864/8 Šumbark - Blažková, Zbončáková
218/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 1675, k.ú. Bludovice - Krýsa Jan
219/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 982, k.ú. Bludovice, parc.č. 4945/1, k.ú. Havířov - město - ČEZ Distribuce, a.s
197/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce - 39 ks reklamních vitrín autobusových čekáren - Městské kulturní středisko Havířov
297/OSM/D6/2013 Dodatek č. 6 - pronájem NBP - kancelář č. 209 v Radnici - Mgr. Struminský
274/OŠK/2013 Smlouva o výpůjčce nemovitostí - objektu č.p. 800 na ul. K. Čapka - Sociální služby města Havířova
293/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 2665 (podíl 1/9), k.ú. PS - MVDr. Josef Polák a Mgr. Marie Nowaková
304/OSM/D1/2013 Dodatek č.l. k nájemní smlouvě - pronájem pozemku parc.č. 1793/6, k.ú. Prostřední Suchá - manželé Rybovi Alois a Emilie
294/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 2112, 2126, 2128, 2148, k.ú. Havířov - město - ČEZ Distribuce, a.s.
226/OSM/2013 Nájemní smlouva - pozemky parc.č. 3965/2, 3973/2 a 3978/1, k.ú. Havířov - město - Lesy ČR, s.p.
148/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 2733, k.ú. Dolní Suchá - ČEZ Distribuce, a.s.
306/OSM/2013 Nájemní smlouva - část pozemku parc. č. 464/62, k.ú. Bludovice - Jakubcová Kristýna
285/OSM/2013 Smlouva o nájmu a budoucím VB - parc. č. 1651/1, 1652/1, k.ú. Prostřední Suchá - TURČINA s.r.o.
279/OSM/2013 Smlouva o nájmu - parc. č. 1658/5, k.ú. Prostřední Suchá - Jiří Svoboda
284/OSM/2013 Smlouva o nájmu - parc. č. 1679/1 a 1679/2, k.ú. Prostřední Suchá - Marek Moldřík
270/OSM/2013 Smlouva o nájmu - parc. č. 1669/3, k.ú. Prostřední Suchá - Sonnková Marie

267/OSM/2013 Smlouva o nájmu a budoucí VB - parc. č. 1638/2, 1637, k.ú. Prostřední Suchá - Kotajní Miroslav a Halina
446/OSM/2013 Nájemní smlouva - nájem NBP v části H v Radnici - Ing. Pavel Sládek
320/OSM/2013 Smlouva o užití silničního pozemku - parc. č. 2755/2, 2755/58, 147/15, Dolní Suchá - Moravskoslezský kraj, SS MSK
447/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc. č. 2024, k.ú. Prostřední Suchá - Procházková Marcela a Procházka Jaroslav
263/OSM/2013 Smlouva o nájmu a budoucím VB - parc. č. 1649, 1650, k.ú. PS - Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Havířově - Suché
283/OSM/2013 Smlouva o nájmu a budoucí VB - pozemek parc. č. 1611, 1612, k.ú. Prostřední Suchá - Augustin a Jana Mikulovi
261/OSM/2013 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1676/2, k.ú. Prostřední Suchá - Pospíšilová Petra, Bc.
440/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 202/87, k.ú. Bludovice - Telefónica Czech Republic, a.s.
441/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 331/1, k.ú. Havířov - město - Telefónica Czech Republic, a.s.
442/OSM/2013 Smlouva o výpůjčcve do doby uzavření VB - parc.č. 1531/3, 1313, 1259, 1266, 1268, k.ú. Havířov - město - Telefónica Czech Republic
280/OSM/2013 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1676/5, 1676/6, k.ú. Prostřední Suchá - Martin Namyslo
262/OSM/2013 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1678/1, 1678/2, k.ú. Prostředníé Suchá - manž. Leszek a Renata Durczokovi
264/OSM/2013 Smlouva o nájmu pozemků parc. č. 1676/7, 1676/4, k.ú. Prostřední Suchá - Martin Bureš
313/OSM/2013 Smlouva o nájmu a budoucí VB - parc. č. 1641, 1640, k.ú. Prostřední Suchá - Ing. Petr Čerňava
305/OSM//2013 Dohoda o ukončení nájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice - Janovský Pavel
514/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce pozemku - parc. č. 4037/1, Havířov - město - Zedníčková Zdeňka, Ing.
265/OSM/2013 Smlouva o nájmu pozemků parc. č. 1669/2, 1669/4, k.ú. Prostřední Suchá - Siuda Valter, Ing.
147/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce do doby uzavření VB - parc.č. 1930, k.ú. Bludovice - SMP Net, s.r.o. a Frkalovi Jiří, MUDr.a Helena, MUDr.
434/OSM/2013 Smlouva o nájmu NBP - část H, objektu Radnice - Tomáš Nevrlka
299/OSM/2013 Smlouva o výpůjčce - parc. č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice - Havířov v květech - ČSAD Havířov, a.s.

Věc - Majetkové smlouvy
5/OSM/2013 Kupní smlouva - pozemek parc.č. 113/10, k.ú. Bludovice - B4B INKASSO s.r.o.
29/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 2592/1, 2592/5, 2593/5, k.ú. Bludovice - Slíva Čestmír, Mgr. a Monika, Mgr.
19/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 622, 714/1, k.ú. Dolní Datyně - Brezo Josef
21/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 849/1, k.ú Bludovice - Řeháček Radim, Ing. a Lenka Doc.Ing. Ph.D.
2/OSM/2013 Kupní smlouva - pozemek parc.č. 582/13, k.ú. Bludovice - Kollegová Věra, Ing.arch. a Kollega Václav, Ing.
63/ORG/2013 Darovací smlouva - bezúplatný převod neupotřebitelných počítačových sestav - MŠ Čelakovského 4/1240
64/ORG/2013 Darovací smlouva - bezúplatný převod neupotřebitelných počítačových sestav - MŠ Balzacova 2/1190
65/ORG/2013 Darovací smlouva - bezúplatný převod neupotřebitelných počítačových sestav - MŠ U Jeslí 4/894
66/ORG/2013 Darovací smlouva - bezúplatný převod neupotřebitelných počítačových sestav - MŠ Horymírova 7/1194
67/ORG/2013 Darovací smlouva - bezúplatný převod neupotřebitelných počítačových sestav - MŠ U Topolů 3/688
16/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 1888/4, k.ú. Šumbark - Kraus Martin, Krausová Monika
20/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 2735, k.ú. Šumbark - Tomala Petr, Chmielová Daniela
1/OSM/2013 Kupní smlouva - pozemek parc.č. 2638/4, k.ú. Prostřední Suchá - NAM system, a.s.
41/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 1654/28, 1888/4, k.ú. Šumbark - RAMONA real s.r.o.
43/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 2735, k.ú. Dolní Suchá - Ing. Lubomír Šťastný a Marcela Šťastná
44/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 713/1, 714/1, k.ú. Dolní Suchá - Majoroš Benjamin a Majorošová Alena
141/OSM/2013 Smlouva o převodu bytové jednotky na ul. Klidná 793/17, Havířov - Město - Josef Choleva
17/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 1064/13, 1065, k.ú. Bludovice - Bukovanští Libor, Ing. a Veronika
33/OSM/2013 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti - parc. č. 2611 k.ú. PS - ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
42/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 1338/1, k.ú. Prostřední Suchá - Bocek Marek a Bocková Kazimiera Barbara
45/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 2194/1, 2194/9, k.ú. Šumbark - Belko Pavel, Ing. a Belková Lenka
128/OSM/2013 Kupní smlouva - 29 kusů autobusových čekáren - euroAWK s.r.o.
28/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 1676/1, k.ú. Bludovice - Kredbovi Jiří a Radka, Bc.
97/OSM/2013 Smlouva o zřízení zástavního práva na KD P. Bezruče - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Ostrava
112/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 1229/2, k.ú. Bludovice - Hekerová Halina, Grudzińská Wanda
114/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá - ČEZ Distribuce, a.s.
136/KP/2013 Darovací smlouva - 4 ks kompletních přetlakových dýchacích přístrojů - Moravskoslezský kraj
206/OSM/2013 Smlouva o bezúplatném převodu neinvestičního majetku - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
116/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 1654/28, 1660, 1888/4, k.ú. Šumbark - SMP Net, s.r.o. zast. RWE GasNet, s.r.o.
170/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 2592/1, k.ú. Bludovice - Ing. Iveta Černá
171/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 2681/1, 2759, k.ú.Bludovice - Svirać Dragan
173/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 1655/8, 1655/9, k.ú. Prostřední Suchá - TURČINA s.r.o.

174/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 4166/1, k.ú. Havířov - město - ČEZ Distribuce, a.s.
253/OSM/2013 Kupní smlouva - pozemek parc. č. 3674/2, k.ú. Havířov - město - Ing. Bohuslav Chowaniec
90/OSM/2013 Kupní smlouva - pozemek parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark - Havířovská teplárenská společnost a.s.
31/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 2662/1, k.ú. Prostřední Suchá - JANA ALEŠOVÁ s.r.o.
172/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc. č. 251, 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá - Top plus, s.r.o.
175/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 1448/14, k.ú. Dolní Suchá - ČEZ Distribuce, a.s.
209/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc. č. 3737, 3738/1, 3748/1, 3752, k.ú. Havířov - město - ČEZ Distribuce, a.s.
201/OSM/2013 Kupní smlouva na zařízení hrobu - č. 26, řada 1, skupina III, Havířov - Bludovice - Ing. Miroslava Grigorescu
18/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc. č. 2515/1, 2515/11, k.ú. Bludovice - Mazourová Kristina a Metzner Mario
210/OSM/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene - parc-č- 357......1273/1, k.ú. Havířov - město - PODA a.s.
230/OSM/2013 Kupní smlouva - poz. parc. č. 315/8, k.ú. Bludovice - Vzdělávací akademie Havířov, s.r.o.
231/OSM/2013 Kupní smlouva na poz. parc. č. 315/12, k.ú. Bludovice - Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
3/OSM/2013 Kupní smlouva - prodej pozemku parc. č. 3403, k.ú. Havířov - město - Gulašiovi Emil a Božena

Věc - Hospodářské smlouvy s dotací
10/OSR/2013 Smlouva o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám - Střední 504 - Státní fond životního prostředí ČR
9/OSR/2013 Smlouva o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám - Tolstého 941 - Státní fond životního prostředí ČR
15/OIV/D4/2013 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - stavba 6080 - Regenerace náměstí Nad Terasou - EUROVIA CS, a.s.
14/OIV/D2/2013 Dodatek č.2 ke Smlouvě na poskytování služeb spráce stavby "Odkanalizování části města Havířov - Bludovice a Dolní Datyně - Mott MacDomald CZ
13/OIV/D2/2013 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - služby správce stavby "Odkanalizování části města Havířova - I. etapa Dolní a Prostřední Suchá " - Mott MacDonald CZ
165/ORG/2013 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. TKA-VN-6/2013 - Úřad práce v Karviné
127/OSR/D1/2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady - Kino Centrum Havířov
55/OSR/2013 Smlouva o dílo - Zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro SMH - AHMOSE SOFTWARE, s.r.o.
86/OIV/2013 Mandátní smlouva - administrace V Z na výkon TDI a KBOZP "9055 Náměstí T.G.Masaryka" - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
142/OIV/2013 Smlouva o realizaci přeložky - elektřina - stavba 7059 "Zóna Šumbark II Za Teslou - 3.etapa - Obytná ulice Mládí" - ČEZ Distribuce, a.s
217/ORG/D1/2013 Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. TKA-VN-40/2012 - Úřad práce ČR
155/OSR/2013 Smlouva o dílo - plnění VZ č. OŘ/13/OSR/12 - "Zlepšování systému povodňové služby ..." - MASTER IT Technologies, a.s.
85/OIV/2013 Mandátní smlouva - administrace VZ na stavební práce "9055 Náměstí T. G. Masaryka" - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
232/OSR/2013 Smlouva o dílo poskytování prací a služeb - ZŠ Františka Hrubína, Havířov - E-resources, s.r.o.
54/OSR/2013 Smlouva o poskytnutí auditorských služeb na projekt "Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na MMH" - Ing. Jiří Turoň
53/OSR/2013 Smlouva o poskytnutí auditorských služeb na projekt: "Pojďme se vzdělávat" - Ing. Jiří Turoň
234/OSR/2013 Smlouva o dílo o poskytování prací a služeb - ZŚ 1.Máje, Havířov - E-Rsources, s.r.o.
233/OSR/2013 Smlouva o dílo o poskytování prací a služeb - ZŠ Žákovská, Havířov - E-resources, s.r.o.
130/OIV/2013 Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla - "Dopravní terminál Havířov" - SmVaK Ostrava a.s.
229/OIV/2013 Mandátní smlouva - Regenerace panelového sídliště Havířov - Šumbark II lokalita Za Teslou - 4. etapa - VIA Consult a.s.
433/OSR/2013 Mandátní smlouva - komplexní zajištění VZ "Centrum ICT na Magistrátu města Havířova" - Mgr. Bc. Milan Konečný

Příloha č. 1
Seznam smluv o zajištění odborné praxe uzavřených od 1.1. do 30.4.2013

Poř.čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Číslo smlouvy
ORG/115/2013
ORG/116/2013
ORG/117/2013
ORG/118/2013
ORG/119/2013
ORG/120/2013
ORG/121/2013
ORG/122/2013
ORG/123/2013
ORG/124/2013
ORG/125/2013
ORG/126/2013
ORG/127/2013
ORG/128/2013
ORG/129/2013
ORG/130/2013
ORG/131/2013
ORG/132/2013

Jméno studenta
Pěničková Adéla
Choleva Tomáš
Schillerová Iveta, Smržová Monika, Pilarová Lucie
Říhová Nikol, Holková Martina, Frýdlová Eva
Habernalová Zdeňka
Kiliánová Anežka
Poliaková Andrea
Stejskal Ladislav
Brzosková Andrea
Kudláčková Krystýna
Marosz Karel
Ulmanová Barbora
Povalová Aneta, Růžičková Markéta, Růžičková Veronika
Kravariková Nikol
Šosták Michael
Juránek Daniel
Poliaková Andrea
Vašíčková Kristýna

Poř. číslo

Smlouvy o poskytnutí dotace do 50 000,- Kč
číslo smlouvy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

01/OSV/2013
02/OSV/2013
03/OSV/2013
04/OSV/2013
05/OSV/2013
06/OSV/2013
07/OSV/2013
08/OSV/2013
09/OSV/2013
10/OSV/2013
11/OSV/2013
12/OSV/2013
13/OSV/2013
14/OSV/2013
15/OSV/2013
16/OSV/2013
17/OSV/2013
18/OSV/2013
19/OSV/2013
20/OSV/2013
21/OSV/2013
22/OSV/2013
23/OSV/2013
24/OSV/2013
25/OSV/2013
26/OSV/2013
27/OSV/2013
28/OSV/2013
29/OSV/2013
30/OSV/2013
31/OSV/2013
32/OSV/2013
33/OSV/2013
34/OSV/2013
35/OSV/2013
36/OSV/2013
37/OSV/2013
38/OSV/2013
39/OSV/2013
40/OSV/2013
41/OSV/2013
42/OSV/2013
43/OSV/2013
44/OSV/2013
45/OSV/2013

2. smluvní strana

Rejlová Emilie
Radziková Emilie
Vinklárková Adolfina
Galatíková Drahoslava
Horzenková Jaröslava
Horzenek Günter
Bílková Marie
Farná Eugenie
Farny Adolf
Kubačková Věra
Stanovská Anna
Baronová Anna
Chromcová Sylvie
Chromec Jaroslav
Němec Eduard
Kolářová Gabriela
Kolář Emil
Toma Štefan
Tomová Anna
Owczarzy Rudofl
Chodová Gertruda
Jurcová Helena
Ondraček František
Ondračková Jarmila
Bíková Zdeňka
Dejlová Soňa
Kovaliková Anna
Kovalik Karol
Straková Bernardina
Straka Jaroslav
PhDr. Holuša Bohuslav
Holušová Pavla
Belostík Ladislav
Belostíková Miluše
Pazdziorová Marie
Viktořík Vladimír
Víktoříková Marie
Nierostková Anna
Nierostek Ludvík
Kudělka Antonín
Kudělková Renata
Budina Petr
Budinová Veronika
Dejl Václav
Solaříková Hedvika

Příloha č. 6

46.
47.

48.
49.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

46/OSV/2013
47/OSV/2013
48/OSV/2013
49/OSV/2013
50/OSV/2013
51/OSV/2013
52/OSV/2013
53/OSV/2013
54/OSV/2013
55/OSV/2013
56/OSV/2013
57/OSV/2013
58/OSV/2013
59/OSV/2013
60/OSV/2013
61/OSV/2013
62/OSV/2013
63/OSV/2013
64/OSV/2013
65/OSV/2013
66/OSV/2013
67/OSV/2013
68/OSV/2013
69/OSV/2013
70/OSV/2013
71/OSV/2013
72/OSV/2013
73/OSV/2013
74/OSV/2013
75/OSV/2013
76/OSV/2013
77/OSV/2013
78/OSV/2013
79/OSV/2013
80/OSV/2013
81/OSV/2013
82/OSV/2013
83/OSV/2013
84/OSV/2013
85/OSV/2013
86/OSV/2013
87/OSV/2013
88/OSV/2013
89/OSV/2013

Grafová Jana
Graf Karel
Neklapilová Josefa
Neklapil Bohumil
Buchwaldek Zdeněk
Buchwaldková Jiřina
Onderková Danuše
Hánová Šárka
Bielová Libuše
Antošová Mária
Briosiová Olga
Ožanová Olga
Kolář Jaromír
Kolářová Věra
Behančinová Alice
Behančin Jozef
Woznicová Jindřiška
Pospíšil Lubomír
Pospíšilová Zdeňka
Stuchlík Zdenko
Janoušková Svatava
Kozielová Jiřina
Čerkovská Helena
Gajdáčková Marie
Havlásek Václav
Havlásková Eva
Baarová Anna
Hříbková Ludmila
Hříbek Dětmar
Přeček Stanislav
Burdová Lydie
Hladká Božena
Peregrimová Mária
Pěgřímová Drahomíra
Vilím Karel
Vilímová Danuška
Konvičková Soňa
Konvička Jaroslav
Konvička Tomáš
Golasowská Milada
Golasowski Erich
Krátká Eva
Ivanová Zdeňka
Onderka Vladimír

Příloha č. 7
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Bártová Věra
Freislerová Radana, Mgr.
Jančarová Kristina
Jedličková Pavlína, Bc.
Kutáčová Jarmila
Mertová Dagmar, Mgr.
Roseová Jarmila
Borovcová Ludmila, Mgr.
Dluhošová Julie
Haman Zdeněk
Hlavatá Danuta
Hudečková Věra
Jandek Vladimír, Ing.
Jedlička Jiří
Jedličková Františka
Kotula Adolf
Kretková Slávka
Krúpová Ludmila
Krystyník František
Robenková Ludmila
Schwabová Dagmar
Szostek Zbyněk, Ing.
Šamšulová Dana
Brůnová Dana
Fabian Michal DiS., Mgr.
Kácalová Lucie, Bc.
Pospíšilová Petra, Bc.
Solana Ladislav
Želonka Roman
Demčáková Pavlína
Koch Přemysl, Bc.
Stisková Alena
Staniczková Irena
Procházka František
Modlitba Jaroslav
Hladká Božena
Jelínková Veronika
Fialová Miroslava
Koštialová Bronislava
Raszková Veronika

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 2013
1. Vítková Klára
2. Roseová Jarmila
3. Filipcová Marie

Příloha č. 8

PRACOVNÍ SMLOUVY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kolář Jan
Tišl Pavel, Bc.
Revenda Jiří, Ing.
Majerová Dagmar, Mgr.
Škopková Šárka, Mgr.
Demčáková Pavlína
Dresslerová Martina, Ing.
Jonsztová Lucie, DiS.
Tomašková Gabriela, Bc.
Remiáš Radim, Bc.
Tomisová Jarmila, Bc.
Fabianová Soňa, Mgr.
Zielezníková Ivana, Mgr.

Smlouvy o zajištění opatrovnictví nalezeného psa
Poř. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Druhá smluvní strana
Janíková Irena
Balko Luděk
Scottová
Pieš Tomáš
Klepek Jaroslav
Jošticová Hana
Uřídilová Alena
Himlarová Zdeňka
Oslizloková Žaneta
Královič Martin
Panenková Jana
Galgonková Kateřina
Hlaváčková Kateřina
Martynek Jaroslav
Jonáš Emil
Turza Tomáš
Fonti Gabriel
Borowská Kateřina
Chmelová Petra
Vavřička Pavel
Jestřábiková Jana
Krajčová Andrea
Gajová Radka
Novotný Ivo
Krč Roman
Sedlák Jiří
Bílek Roman
Holec Petr
Jendřejková Nikola
Mitrengová Leona
Mitrengová Leona
Kalbáčová Michaela
Vašíček Petr
Pekárková Lydie
Kubica Petr
Janovská Taťána
Matyáš Jakub
Chytrová Monika
Pavlíčková Jana
Šipulová Ingrid
Lang Jan
Žáková Monika
Jaroň Petr
Mihulka Josef
Škoda Jiří
Čujdík Tomáš
Král Daniel
Šmerda Vítězslav
Bosák Lukáš
Brůna Luboš

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Drappanová Michaela
Wilczková Marie
Fajová Petra
Hrabalová Antonie
Zbořil Michal
Zmudová Marcela
Huboňová Sabina
Obluková Jenifer
Suchánková Elen
Juráková Pavlína
Blažková Karla
Csabola Petr

Smlouvy o pronájmu hrobových míst
Poř. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Druhá smluvní strana
Mikula Josef
Pyšná Anna
Bogoczová Vilemína
Podhorný Josef
Zachovalová Alena
Brožinová Marie
Říman Josef
Částková Ivana
Vavřík Stanislav
Jastrzembská Jarmila
Gronovič Jan
Mudyš Milan
Kroupa Roman
Maceček Jiří
Štec Přemysl, Ing.
Rzeszutová Jindřiška
Nogol Stanislav
Peřka Libor, Ing.
Pawlasová Marta
Streit Jaroslav
Samková Anna
Kocur Tadeáš
Bajusz Jan
Drobíková Jana
Hoppová Věra
Martínek Ivan
Římanová Alena
Lieskovská Milena
Czakan Ottokar
Matoušová Jarmila
Gojová Jarmila
Iskerka Přemysl
Krsová Jaroslava
Darebník Zdeněk
Ponczová Jaromíra
Odleváková Emilia
Pindurová Zuzana
Hlavičková Alexandra
Vašut Oldřich
Waloszková Gertruda
Drábek Luděk, MUDr.
Karabinošová Helena
Michálková Pavla
Klimsza Emil, Ing.
Müllerová Jarmila
Frejová Božena
Tvardek Adolf
Štefánková Andrea
Žilka Ladiskav
Holešová Jana

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Matoušková Dagmar
Spurná Nela
Gavláková Zdenka
Fukna Miroslav
Kubíčková Lidie
Nastálková Drahuše
Putková Lenka
Zátopková Jana
Švrčinová Radmila
Pavelková Renáta
Ludvíková Lydie
Hyková Jarmila
Jáchym Eduard
Prymus František
Černotová Halina
Křešová Věra
Butorová Vladimíra
Pietruszková Danuše
Dočkalová Jindřiška
Lorencová Anna
Došková Věra
Franková Antonie
Pulkrábek Petr
Přibyl Ivan
Pannová Alžběta
Fedorová Milada
Waniek Jaroslav
Willing Daniel
Pavelcová Miroslava
Dvořáková Petra
Ivanová Alena
Kotasová Alžběta, Ing.
Csikelová Věra
Novosad Josef
Kochová Jaroslava
Hanušovská Olga
Pilip Milan, Ing.
Chromík Jiří
Konečná Zdeňka
Petrželková Danuše, Mgr.
Záškolná Ludmila
Kunčický Pavel
Fonioková Olga
Tvrdek Petr
Pavelková Stanislava
Jurášek Jan, Ing.
Jurášek Jan, Ing.
Leskovjanová Marie
Novák Jiří
Hrabec Jiří

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Wala Václav
Petržíková Blanka
Petržík Josef
Adamczyková Adolfína
Urbanová Dora
Kubiena Josef
Kyšo Milan
Blaník Pavel
Rašková Marie
Krejčí Marie
Kolarczyková Radka, PharmDr.
Nitsche Miroslav
Zounar Pavel
Ondrusz Miroslav
Macuráková Alena
Wagnerová Jana
Gaura Jaroslav
Jarko Jan
Danková Věra
Černá Anna
Prokop Karel
Vicher Vítězslav
Klosová Drahomíra
Gajdáček Marcel
Procházková Liliana
Miklánek Ján
Ryška Jaroslav
Karika Zdeněk
Tvrdá Miroslava
Slowik Josef, RSDr. CSc.
Kunčická Růžena
Straková Jana
Křížková Marie
Valica Stanislav
Parchanský Miroslav
Taláb Jaroslav
Hampl Dušan
Gaži František
Uher Marek
Feníková Lenka
Gurská Anna
Synek Oldřich
Šimon Milan
Gabčová Zdeňka
Kucková Věra
Polláková Janka
Staroň Pavel
Urbanec Jaroslav
Krajča Leopold
Jašková Milena

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Majerová Helena
Luzar Miroslav, Ing.
Švehelková Marie
Musiol Bohumil
Kulfirst Lubomír
Vámošová Soňa
Košťálová Zdenka
Smiešková Marie
Kavková Marta
Kupczak Karel
Primusová Božena
Chwistek Ota
Chrapek Teofil
Kyzlinková Nataša
Lipka Jan, Ing.
Pěčková Helena
Holeksa Miloš
Hrubá Božena
Zimonyiová Ilona
Kocur Jiří
Vaňková Věra
Przeczek Vladimír
Outolná Eva
Kudělová Marta
Kožušník Aleš, Ing.
Panteleimonová Vasiliki
Grafová Dagmar
Kalusová Ivana
Sedlák Roman
Sedlák Roman
Turoň Leopold
Nešporová Jana
Sivá Vladimíra
Černochová Pavla
Slowioczková Marie
Bartoš René
Bartoš René
Růžičková Jana
Leinveberová Erika
Hanzel Alojz
Vajdová Jiřina
Chmelová Iva
Adamová Alena
Voznica Jiří
Pavlová Františka
Macák Lubomír
Halmová Magdaléna
Střalka Petr
Střalka Petr
Pěchová Anna

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
332.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

Kubinec Marek
Hrabcová Jana
Pavlas Josef
Trojan Jiří
Otavová Hana
Sedlák Roman
Swida Jiří
Czakan Zdeněk
Czakan Zdeněk
Komínková Marie
Baťková Anna
Neupauerová Libuše, Mgr.
Michálek Pavel
Gajdoš Karel
Havlínová Markéta
Butta Štěpán
Šmíd Pavel
Horňáčková Miroslava
Skotnica Stanislav
Černička Ladislav
Bujoková Emilie
Bürgerová Naděžda
Jindřich Jiří
Krušinová Eva
Neumann Jaroslav
Lesniak Oto
Surmová Marie
Urbánková Jana
Figura Silvestr
Schneiderová Vlasta
Cigošová Vladimíra
Lamacz Erich
Cibulcová Ivana
Šmídová Iva
Cholodyová Zdenka
Čavrnoch Josef
Gazdíková Marcela
Grečnárová Veronika
Motýl František
Tekenöšová Gabriela, Bc.
Milko Miroslav
Muchová Beáta
Wagnerová Eliška
Sporek Milan
Figurová Zuzana
Popelková Jana
Jahůdková Iveta, Ing.
Zniščalová Marie
Woźniak Kazimír
Vyrtelář Radim, Bc.

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

Mokrejšová Marie
Nováková Petra, Bc.
Hank Josef, PaedDr.
Hečko Jaroslav, Ing.
Kurotová Libuše
Mrázková Věra, Mgr.
Jakša Jan
Woznica Pavel
Homolová Ludmila
Pytlíková Ivana
Grygová Ĺudmila
Krátký Ladislav
Rosypka Michal
Tarinová Miluška
Očková Libuše
Nevrlý Miroslav
Rakowski Milan
Vávrová Hildegarda
Tomesová Anna
Klozová Marie
Kucsarová Mária
Petrů Zdeněk, Ing.
Kocur Roman
Blahová Marta
Petrželková Danuše
Bečková Ludmila
Skála Miroslav
Chrastinová Marta
Burianová Jana
Blažek František
Nogolová Vladimíra
France Miloš
Petříková Eva
Szkutková Věra
Mareček Igor
Hrdličková Květa
Pospíšilová Dana
Drastichová Věra, Ing.
Matušková Alena
Dokoupilová Anna
Muczková Rosemarie
Kniezková Helena
Zwyrtková Libuše
Kasal Ladislav
Miroš Josef
Šínová Alena
Olbertová Franciszka
Treskoň Jozef
Volkmer Tomáš
Završanová Vanda

301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.

Förstesrová Jaruška
Nyč Oldřich
Vicenec Milan
Jančar Jiří
Burová Irena
Kuča Jaroslav
Kubíček Bohumil
Jančarová Libuše
Buchtová Anna
Bystroňová Alžběta
Šimková Růžena
Šťastná Marcela
Vreba Stanislav
Machová Věra
Šurynyiová Margita
Skalíková Věra
Horčičiaková Helena
Kondziolková Jana
Večerek Petr
Bláhová Marta
Blažková Jarmila
Daniš Damián

1 / OSM/2013
Kupní smlouva
uzavřená podle zák.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Prodávající:

Havířov, statutární město
se sídlem Havířov-Město, Svornosti 2/86
IČ: 00 29 74 88
zastoupené ing. Eduardem Heczkem,
náměstkem primátora pro ekonomiku a správu majetku
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha
č. účtu: 19-1721604319/0800
VS: 5400000431

Kupující:

společnost NAM system, a.s.
zastoupena Ing. Jiřím Tomčalou, předsedou představenstva
se sídlem : Havířov - Prostřední Suchá, U Pošty 1163/13
IČ: 258 62 731

čl. I.
Předmět smlouvy
Prodávající je vlastníkem pozemku parc. č. 2638/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře
678 m2, katastrální území Prostřední Suchá.
Předmětný pozemek přešel do vlastnictví statutárního města Havířova na základě zákona
č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a je
zapsán u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, katastrální pracoviště Havířov na
LV č. 10001 pro obec Havířov.

čl. II.
Předmět koupě
1.Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. zak. 2741-111/2012 ze dne 5.11.2012
byla z pozemku parc.č. 2638/1 oddělena část o výměře 374 m2 a nově označená jako
pozemek parc.č.2638/4.
2.Pozemek parc.č. 2638/4 o výměře 374 m2, k.ú. Prostřední Suchá prodávající prodává
kupující společnosti a ta ho za níže sjednaných podmínek kupuje do vlastnictví.
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čl. III.
Účel koupě
Pozemek parc.č. 2638/4, k.ú. Prostřední Suchá se prodává za účelem rozšíření zahrady a
terénních úprav u budovy, kde sídlí kupující společnost.

čl. IV
Kupní cena
1.Kupní cena prodávaného pozemku, která byla stanovena na základě znaleckého posudku
č.114-39/12, zpracovaného Ing. Zdeňkem Michálkem dne 20.6.2012 a schválena
Zastupitelstvem města Havířova dne 24.9.2012, činí 300,- Kč/m2.
2. Celková kupní cena činí
Pozemek o výměře 374 m2 ……………………………………………..……..112 200,- Kč
Cena za zpracování znaleckého posudku…………………………………………1 780,- Kč
Celkem ………………………………………………………………………….113 980,- Kč
slovy: Jednostotřinácttisícdevětsetosmdesátkorunčeských.
3.Kupní cenu uhradí kupující převodem na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této
smlouvy, v termínu do 15-ti dnů od uzavření smlouvy.

čl. V.
Práva třetích osob
Prodávající prohlašuje, že pozemek parc. č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá není zatížen
zástavním právem a ani jinými právy třetích osob, než jak je uvedeno na příslušném listu
vlastnictví č. 10001.
Kupující prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy si předmětný pozemek prohlédl, jeho
stav mu je známý, takto s nim souhlasí a nemá k němu výhrady.

čl. VI.
Doložka platnosti
Prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Suchá schválilo v souladu s ustanovením § 41 zák.č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města
Havířova dne 24.9.2012, usn. č. 600/14ZM/2012. Záměr byl zveřejněn na Úřední desce
města Havířova od 27.6.2012 do 13.7.2012, pod č.j. 823/2012.
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čl. VII.
Vklad do katastru nemovitostí.
1.Návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí podá prodávající po
plném zaplacení kupní ceny. Náklady s tím spojené ponese kupující strana.
2. Na základě této smlouvy lze do katastru nemovitostí zapsat pozemek parc. č. 2638/4 , k.ú.
Prostřední Suchá jako vlastnictví
společnosti NAM system, a.s..
se sídlem : Havířov - Prostřední Suchá, U Pošty 1163/13
IČ: 258 62 731

čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro potřeby
katastrálního úřadu a po jednom vyhotovení obdrží každý účastník této smlouvy.
3. Obě strany shodně prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svým
podpisem.
4. Oboustranným podepsáním nabývá smlouva platnosti a účinnosti. Vlastnictví ke
kupovanému pozemku přejde na kupujícího vkladem do katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu, pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov.

V Havířově, dne 21.1.2013

V Havířově, dne 24.1.2013

za prodávajícího

kupující:

Otisk úředního razítka
.................................................
Ing. Eduard Heczko,v.r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

...................................................
Ing. Jiří Tomčala,v.r.
předseda představenstva
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2 /OSM/2013
K u p n í s m l o u v a
uzavřená podle § 588 a násl. občanského zákoníku
Prodávající:

Kupující:

statutární město Havířov
zastoupené ing. Eduardem Heczkem, náměstkem primátora
pro ekonomiku a správu majetku
sídlo: Havířov- Město, ul.Svornosti č. 86/2
IČ: 00297488
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., centrála Praha
č.účtu: 19- 1721604319/0800
VS: 5400000429
manželé
Ing.arch. Věra Kollegová, r.č.//////////
Ing. Václav Kollega, r.č. //////////////
Bytem ///////////////////////////////////////////

čl.I.
Předmět smlouvy.
Prodávající je vlastníkem pozemku parc.č. 582/3 o výměře 28 m2, k.ú. Bludovice.
Předmětný pozemek přešel do vlastnictví statutárního města Havířova na základě zák.č.
172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a je
zapsán u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, katastrální pracoviště Havířov na LV
č. 10001 pro obec Havířov.
čl. II.
Předmět koupě.
1.Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.2720-14/2006 ze dne 16.5.2006 byla
z pozemku parc.č. 582/3, kú. Bludovice oddělena část a nově označena jako parc.č. 582/13
o výměře 1 m2, k.ú. Bludovice.
2. Pozemek parc. č.582/13 , k.ú. Bludovice prodávající prodává kupujícím a ti ho
za níže sjednaných podmínek kupují do společného jmění manželů.

čl. III.
Účel koupě.
Na kupovaném pozemku se nachází stavba garáže ve vlastnictví kupujících.
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čl. IV.
Kupní cena.
1.Kupní cena prodávaného pozemku, která byla stanovena na základě znaleckého posudku
č. 155-80/2012, zpracovaného Ing. Zdeňkem Michálkem dne 4.10.2012 a schválena
Zastupitelstvem města Havířova dne 17.12.2012, činí 1 150,- Kč/m2.
2. Celková kupní cena činí 1 150,- Kč, slovy: Jedentisícjednostopadesátkorunčeských.
3. Kupní cenu uhradí kupující převodem na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této
smlouvy nebo v hotovosti v pokladně Magistrátu města Havířova, v termínu do 15-ti dnů od
uzavření smlouvy.
čl.V.
Práva třetích osob.
Prodávající prohlašuje, že prodávaný pozemek není zatížen zástavním právem, věcným
břemenem ani jinými právy třetích osob.
Kupující prohlašují, že stav kupovaného pozemku je jim známý a nemají k němu výhrady.
čl.VI.
Vklad do katastru nemovitostí.
1. Návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí podá prodávající po
úplném zaplacení kupní ceny. Náklady s tím spojené ponese kupující strana.
2. Na základě této smlouvy lze do katastru nemovitostí zapsat pozemek parc.č. 582/13 k.ú.
Bludovice jako společné jmění manželů
Ing.arch. Věra Kollegové, r.č.//////////
Ing. Václav Kollegy, r.č. //////////////
Bytem ///////////////////////////////////////////
čl. VII.
Schvalovací doložka
V souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, byl záměr prodeje pozemku k.ú. Bludovice zveřejněn na úřední desce pod č.
1471/12 v době od 7.11.2012 do 23.11.2012 a následně byl Zastupitelstvem města Havířov
dne 17.12.2012 schválen prodej tohoto pozemku usn.č.711/16ZM/2012, bod 1).
VIII.

Závěrečná ujednání.
1. Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro potřeby
katastrálního úřadu a po jednom vyhotovení obdrží každý účastník této smlouvy.
3. Obě strany shodně prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svým
podpisem.
4. Oboustranným podepsáním nabývá smlouva platnosti a účinnosti.
Vlastnictví ke kupovaným pozemkům přejde na kupujícího vkladem do katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu, pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov.
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V Havířově, dne 9.1.2013

V Havířově,dne 21.1.2013

Prodávající:

Kupující:

Otisk úředního razítka
……………………………..
Ing. Eduard Heczko
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

…………………………………
Ing.arch. Věra Kollegová,v.r.

…………………………………
Ing. Václav Kollega,v.r.
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3 /OSM/2013

K u p n í s m l o u v a
uzavřená podle § 588 a násl. občanského zákoníku

Prodávající:

statutární město Havířov
zastoupené ing. Eduardem Heczkem, náměstkem primátora
pro ekonomiku a správu majetku
sídlo: Havířov- Město, ul.Svornosti č. 86/2
IČ: 00297488
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., centrála Praha
č.účtu: 19- 1721604319/0800
VS: 5400000407

Kupující:
Božena Gulašiová,r.č. ///////////////////
Emil Gulăši, r.č. ///////////////////
oba bytem ///////////////////////////////////
čl.I.
Předmět smlouvy.
Prodávající je vlastníkem pozemku parc.č. 3403 o výměře 21 m2, k.ú. Havířov-město.
Předmětný pozemek přešel do vlastnictví statutárního města Havířova na základě zák.č.
172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a je
zapsán u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, katastrální pracoviště Havířov na LV
č. 10001 pro obec Havířov.
čl. II.
Předmět koupě.
Pozemek parc.č. 3403 , k.ú. Havířov-město o výměře 21 m2 prodávající prodává kupujícím
a ti ho za níže sjednaných podmínek kupuje do společného jmění manželů.
čl. III.
Účel koupě.
Na kupovaném pozemku se nachází stavba garáže ve společném jmění manželů.
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čl. IV.
Kupní cena.
1.Kupní cena prodávaného pozemku , která byla stanovena na základě znaleckého posudku
102-274/12, zpracovaného Ing. Zdeňkem Michálkem dne 27.4.2012 a schválena
Zastupitelstvem města Havířova dne 17.12.2012, činí 1690,- Kč/m2.
2. Celková kupní cena činí 21 m2 x 1 690,- Kč = 35 490,- Kč
slovy: Třicetpěttisícčtyřistadevadesátkorunčeských
3.Kupní cenu uhradí kupující formou měsíčních splátek ve výši 1000,- Kč, a to vždy k 15.
dni v měsíci. První splátka bude uhrazena k 15.1.2013 a poslední k 15.11.2016 ve výši
1 490,- Kč, a to převodem na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy nebo
v hotovosti v pokladně Magistrátu města Havířova.
V případě, že splátka nebude uhrazena v daném termínu, následující měsíc bude uhrazen celý
zbytek kupní ceny.
čl.V.
Práva třetích osob.
Prodávající prohlašuje, že prodávaný pozemek není zatížen zástavním právem, věcným
břemenem ani jinými právy třetích osob.
Kupující prohlašují, že stav kupovaného pozemku je jim známý a nemají k němu výhrady.

čl.VI.
Vklad do katastru nemovitostí.
1. Návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí podá prodávající po
úplném zaplacení kupní ceny. Náklady s tím spojené ponese kupující strana.
2. Na základě této smlouvy lze do katastru nemovitostí zapsat pozemek parc.č. 3403 k.ú.
Havířov-město jako společné jmění manželů
Boženy Gulašiové, r.č. ////////////////////////
Emila Gulăši, r.č. /////////////////////////
bytem /////////////////////////////////////
čl. VII.
Schvalovací doložka
V souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, byl záměr prodeje pozemku k.ú. Havířov-město zveřejněn na úřední desce
pod č. 826/12 v době od 27.6.2012 do 13.7.2012 a následně byl Zastupitelstvem města
Havířov dne 17.12.2012 schválen prodej tohoto pozemku usn.č. 710/16ZM/2012.
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VIII.
Závěrečná ujednání.
1. Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro potřeby
katastrálního úřadu a po jednom vyhotovení obdrží každý účastník této smlouvy.
3. Obě strany shodně prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svým
podpisem.
4. Oboustranným podepsáním nabývá smlouva platnosti a účinnosti.
Vlastnictví ke kupovaným pozemkům přejde na kupujícího vkladem do katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu, pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov.

V Havířově, dne 9.1.2013

V Havířově, dne 21.1.2013

Prodávající:

Kupující:

Otisk úředního razítka

……………………………..
Ing. Eduard Heczko,v.r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

…………………………………
Božena Gulašiová,v.r.

………………………………...
Emil Gulăši
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4 /OSM/2013

K u p n í s m l o u v a
uzavřená podle § 588 a násl. občanského zákoníku

Prodávající:

Kupující:

statutární město Havířov
zastoupené ing. Eduardem Heczkem, náměstkem primátora
pro ekonomiku a správu majetku
sídlo: Havířov- Město, ul.Svornosti č. 86/2
IČ: 00297488
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., centrála Praha
č.účtu: 19- 1721604319/0800
VS: 5400000430
paní Marta Bartoncová, r.č. /////////////////////////////////
bytem /////////////////////////////////////

čl.I.
Předmět smlouvy.
Prodávající je vlastníkem pozemku parc.č. 582/11 o výměře 1 m2, k.ú. Bludovice.
Předmětný pozemek přešel do vlastnictví statutárního města Havířova na základě zák.č.
172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a je
zapsán u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, katastrální pracoviště Havířov na LV
č. 10001 pro obec Havířov.

čl. II.
Předmět koupě.
Pozemek parc.č. 582/11 , k.ú. Bludovice o výměře 1 m2 prodávající prodává kupující a ta
ho za níže sjednaných podmínek kupuje do vlastnictví.
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čl. III.
Účel koupě.
Na kupovaném pozemku se nachází stavba garáže ve vlastnictví kupující.

čl. IV.
Kupní cena.
1.Kupní cena prodávaného pozemku byla stanovena na základě znaleckého posudku
č. 155-80/12, zpracovaného Ing. Zdeňkem Michálkem dne 4.10.2012 a schválena
Zastupitelstvem města Havířova , činí 1 150,- Kč/m2.
2. Celková kupní cena činí 1 m2 x 1 150,- Kč = 1 150,- Kč
slovy: Jedentisícjednostopadesátkorunčeských.
3. Kupní cenu uhradí kupující převodem na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této
smlouvy nebo v hotovosti v pokladně Magistrátu města Havířova, v termínu do 15-ti dnů od
uzavření smlouvy.

čl.V.
Práva třetích osob.
Prodávající prohlašuje, že prodávaný pozemek není zatížen zástavním právem, věcným
břemenem ani jinými právy třetích osob.
Kupující prohlašuje, že stav kupovaného pozemku je jí známý a nemá k němu výhrady.

čl.VI.
Vklad do katastru nemovitostí.
1. Návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí podá prodávající po
úplném zaplacení kupní ceny. Náklady s tím spojené ponese kupující strana.
2. Na základě této smlouvy lze do katastru nemovitostí zapsat pozemek parc.č. 582/11 k.ú.
Bludovice jako vlastnictví paní Marty Bartoncové, r.č. ///////////////////////
bytem //////////////////////////////////////////////////
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čl. VII.
Schvalovací doložka
V souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, byl záměr prodeje pozemku k.ú. Bludovice zveřejněn na úřední desce pod č.
1471/12 v době od 7.11.2012 do 23.11.2012 a následně byl Zastupitelstvem města Havířov
dne 17.12.2012 schválen prodej tohoto pozemku usn.č.711/16ZM/2012, bod 2).

VIII.

Závěrečná ujednání.
1. Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro potřeby
katastrálního úřadu a po jednom vyhotovení obdrží každý účastník této smlouvy.
3. Obě strany shodně prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svým
podpisem.
4. Oboustranným podepsáním nabývá smlouva platnosti a účinnosti .
Vlastnictví ke kupovanému pozemku přejde na kupujícího vkladem do katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu, pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov.

V Havířově, dne 9.1.2013

V Havířově,dne 10.4.2013

Prodávající:

Kupující:

Otisk úředního razítka

……………………………..
Ing. Eduard Heczko,v.r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

…………………………………
Marta Bartoncová,v.r.
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5 /OSM/2013
Kupní smlouva
uzavřená podle zák.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Prodávající:

statutární město Havířov
se sídlem Havířov-Město, Svornosti 2/86
IČ: 00 29 74 88
zastoupené ing. Eduardem Heczkem,
náměstkem primátora pro ekonomiku a správu majetku
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha
č.účtu: 19-1721604319/0800
VS: 5400000349

Kupující:

společnost B4B INKASSO s.r.o.
zastoupena Ing. Vladislavem Bubíkem, jednatelem společnosti
se sídlem : Havířov-Podlesí, Okrajová 1636/4c
IČ: 267 94 845

čl. I.
Předmět smlouvy
Prodávající je vlastníkem pozemků parc.č. 113/2, ost.plocha, ost.komunikace o výměře
3 302 m2 a parc.č. 113/4, ost.plocha, zeleň o výměře 1083 m2, katastrální území Bludovice.
Tyto pozemky přešly do vlastnictví města na základě rozhodnutí č. 110/1992 přednosty
Okresního úřadu Karviná ze dne 26.10.1992 .
Pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Havířov na LV č. 10001, pro obec Havířov.
čl. II.
Předmět koupě
1.Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. zak. 3632-40/2012 ze dne 14.12.2012 byl
z pozemku parc.č. 113/2 oddělen díl "c" o výměře 210 m2 a z pozemku parc.č. 113/4 byl
oddělen díl "b" o výměře 705 m2. Oba díly byly sloučeny do jedné parcely nově označené
jako pozemek parc.č. 113/10 o celkové výměře 915 m2, k.ú. Bludovice.
2.Pozemek parc.č. 113/10 o výměře 915 m2, k.ú. Bludovice prodávající prodává kupující
společnosti a ta ji za níže sjednaných podmínek kupuje do vlastnictví.
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čl. III.
Účel koupě
Pozemek parc.č. 113/10, k.ú. Bludovice se prodává za účelem výstavby firemní budovy,
parkovacích míst a obslužné komunikace.
Na stavbu bylo 13.8.2012 vydáno stavební povolení čj. SSSÚ/45860/2012-3, které nabylo
právní moci 11.9.2012.

čl. IV
Kupní cena
1.Kupní cena byla schválena zastupitelstvem města a sjednána ve výši 1 150,- Kč/m2.
Při výměře 915 m2 kupní cena činí celkem 1 053 950,- Kč ( tj. za pozemek 1 052 250,- Kč
+ 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku). V roce 2011 uhradil kupující dle uzavřené
smlouvy o budoucí kupní smlouvě část kupní ceny, a to ve výši 630 300,- Kč. Zbývá doplatit
částku 423 650,- Kč.
3. Doplatek kupní ceny uhradí kupující do 15 dnů od podepsání této smlouvy, a to
převodem na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy.

čl. V.
Práva třetích osob
Prodávající prohlašuje, že prodávaný pozemky není zatížen zástavním právem a ani jinými
právy třetích osob.
Kupující prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy si předmětný pozemek prohlédl, jeho
stav mu je známý, takto s ním souhlasí a nemá k němu výhrady.

čl.VI.
Doložka platnosti
Prodej části pozemku v k.ú. Bludovice schválilo v souladu s ustanovením § 41 zák.č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města
Havířova dne 28.3.2011, usn.č. 127/5ZM/2011. Záměr byl zveřejněn na Úřední desce města
Havířova od 26.1.2011 do 11.2.2011, pod č.j.83/2011.
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čl. VII.
Vklad do katastru nemovitostí.
1.Návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí podá prodávající po
plném zaplacení kupní ceny. Náklady s tím spojené ponese kupující strana.
2. Na základě této smlouvy lze do katastru nemovitostí zapsat pozemek parc.č. 113/10 , k.ú.
Bludovice jako vlastnictví společnost B4B INKASSO s.r.o.
se sídlem : Havířov-Podlesí, Okrajová 1636/4c
IČ: 267 94 845

čl. VIII
Další ujednání
1. Kupující se zavazuje, že v objektu, který bude postaven na pozemku parc.č. 113/10, k.ú.
Bludovice, nebude provozovat:
-sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených
výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení
-sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci
mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet účastníků a ani není
známa výše vsazených částek jedné hry.
-loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo
sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani
není předem známa výše vsazených částek ( zák. č. 202/1990 Sb. o loteriích v platném znění,
§ 2 písm. e),i),j).
2. Pokud kupující poruší ujednání podle čl. VIII. odst. 1, uhradí prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 2.000.000,- Kč. Pokuta je splatná na základě výzvy prodávajícího, a to
převodem na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. V případě, že kupující pozemek specifikovaný v čl. II této smlouvy bude chtít prodat třetí
osobě, zavazuje se přenést závazky sjednané v čl. VIII. odst. 1). a 2). této smlouvy na
nového nabyvatele.
V případě, že kupující tuto podmínku nedodrží a další nabyvatel bude v objektu, postaveném
na pozemku parc.č. 113/10, k.ú. Bludovice, provozovat hry uvedené v čl. VIII, odst. 1) této
smlouvy, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu kupující.
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čl. IX.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro potřeby
katastrálního úřadu a po jednom vyhotovení obdrží každý účastník této smlouvy.
3. Obě strany shodně prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svým
podpisem.
4. Oboustranným podepsáním nabývá smlouva platnosti a účinnosti. Vlastnictví ke
kupovanému pozemku přejde na kupujícího vkladem do katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu, pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov.

V Havířově, dne 14.1.2013

V Havířově, dne 16.1.2013

za prodávajícího

kupující:

Otisk úředního razítka
.................................................
Ing. Eduard Heczko,v.r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

...................................................
Ing. Vladislav Bubík,v.r.
jednatel společnosti
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6/OSM/2013

Dohoda
o ukončení nájmu pozemku

Pronajímatel:

Nájemce:

statutární město Havířov
zastoupené Ing. Eduardem Heczkem, náměstkem primátora
pro ekonomiku a správu majetku
sídlo: Havířov-Město, ul.Svornosti č.86/2
IČ: 00297488
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., centrála Praha
č. účtu: 19-1721604319/0800
Vladimír Novotný,podnikatel
místo podnikání: Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 117/1321
bydliště: ////////////////////////////////////////////////////////////////////
IČ: 134 48 285

I.
Dne 3.2.1999 uzavřeli účastníci smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 397/10 (před
digitalizací pozemek parc.č. 397/8), k.ú. Bludovice o výměře 5 m2, zapsaného na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, katastrální pracoviště Havířov.
Na pozemku , který byl předmětem nájmu, je umístěna stavba prodejního stánku.
II.
Dne 18.10.2012 oznámil nájemce , že došlo ke změně vlastníka prodejního stánku,
umístěného na pronajaté části pozemku a požádal o ukončení nájmu . Žádost byla projednána
Radou města Havířova dne 19.12.2012 a usn.č. 3313/48RM/2012 bylo schváleno ukončení
nájemního vztahu dohodou k 31. 12.2012.

III.
1.Na základě oboustranného souhlasu nájemní vztah, založený nájemní smlouvou ze dne
3.2.1999 končí dne 31.12.2012.
2.Nájemné za rok 2012 bylo řádně uhrazeno nájemcem.
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IV.
1. Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží nájemce a
zbývající dvě si ponechá pronajímatel.
2. Oba účastníci shodně prohlašují, že s obsahem této dohody souhlasí. Svým podpisem
potvrzují zároveň, že z titl. nájemní smlouvy, která touto dohodou končí, neuplatňují
vůči sobě žádné finanční ani jiné nároky.
3. Oboustranným podepsáním nabývá dohoda platnosti.

V Havířově, dne 9.1.2013

V Havířově, dne 14.1.2013

Pronajímatel

Nájemce

...................................................
Ing. Eduard Heczko,v.r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

............................................
Vladimír Novotný,v.r.
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7/OSM/2013

Smlouva
o nájmu pozemku, uzavřená podle § 663 a násl. obč. zákoníku

1. Pronajímatel:

statutární město Havířov
zastoupené Ing. Eduardem Heczkem, náměstkem primátora
pro ekonomiku a správu majetku
se sídlem: Havířov-Město, ul. Svornosti č. 86/2
IČO: 00 297 488
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., centrála Praha
číslo účtu: 19-1721604319/0800
VS: 5600000414

2. Nájemce:

Ivana Metelková, nar. /////////////////////////////
bytem ////////////////////////////////////
IČ: 602 98 367

čl. I.
Předmět smlouvy
Pronajímatel je vlastníkem pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice.zapsaného u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov na LV č.
10001.
Předmětný pozemek nabyl pronajímatel na základě zákona č. 172/91 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí a rozhodnutí přednosty Okresního úřadu
v Karviné č. 110/92 ze dne 26.10.1992.

čl. II.
Předmět nájmu
1. Část pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice o výměře 5 m2 pronajímatel nájemci
pronajímá a ten ji za níže sjednaných podmínek do nájmu přijímá.
2. Pronájem pozemku byl schválen Radou města Havířova dne 19.12.2012 , usnesením číslo
3313/48RM/2012. Záměr pronájmu byl zveřejněn na Úřední desce města Havířov v době od
19.11.2012 do 5.12.2012 pod čj. 1509/2012.

čl. III.
Účel nájmu
Na pozemku, který je předmětem nájmu, je postaven prodejní stánek s prodejem novin,
časopisů, tabákových výrobků, doplňkovým prodejem drogistického zboží, papírenského
zboží a balených potravinů, který nájemce koupil od původního provozovatele.
čl. IV.
Doba nájmu
Nájemní vztah je uzavírán na dobu neurčitou počínaje od 1. 1.2013.
čl. V.
Výše a splatnost nájemného
1. Nájemné se sjednává dle schválené metodické pomůcky ve výši:
zast.plocha 5 m2 x 1 000,- Kč……………….5 000,- Kč/rok
2.Nájemce se zavazuje hradit nájemné dopředu , a to vždy nejpozději do 31.3. běžného roku,
za který se nájemné platí. Nájemné lze uhradit převodem na účet pronajímatele, uvedeným
v záhlaví této smlouvy nebo přímo v pokladně Magistrátu města Havířova .
3. V případě úpravy výše nájemného v důsledku změny cenových předpisů, nebo rozhodnutí
orgánů pronajímatele se nájemce zavazuje přistoupit na změnu výše nájemného.
4. Pronajímatel - statutární město Havířov je plátcem DPH.
V případě, že se nájemce stane plátcem DPH je povinen tuto skutečnost co nejdříve sdělit
pronajímateli, aby mohl být vyhotoven dodatek k nájemní smlouvě.

čl. VI.
Ukončení nájmu
1. Nájemní smlouvu lze ukončit:
- dohodou smluvních stran
- jednostrannou výpovědí kterékoliv smluvní strany.
2. Výpovědní doba se sjednává v délce tří měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce, následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

čl. VII
Další ujednání
1. Nájemce je povinen zajistit v okolí stánku pořádek a v zimním období zajistit bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku.

2.Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý pozemek třetí osobě bez souhlasu
pronajímatele.
3. Nájemce má zakázáno prodávat ve stánku alkoholické nápoje.

čl. VIII
Závěrečná ujednání
1. Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským
zákoníkem.
2. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro nájemce a
zbývající dvě si ponechá pronajímatel.
3. Obě strany shodně prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svým
podpisem. Oboustranným podpisem nabývá smlouva platnosti, účinnosti nabývá
od 1.3.2012.

V Havířově dne 9.1.2013

V Havířově dne 14.1.2013

Za pronajímatele:

Nájemce:

Otisk úředního razítka
Ing. Eduard Heczko,v.r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ivana Metelková,v.r.
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SMLOUVA
o výpůjčce po dobu výstavby nebo rekonstrukce inženýrských sítí a budování sjezdů
do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, max. však na dobu 24 měsíců :
uzavřená podle ust. §50a, § 659, § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Vlastník pozemku:

statutární město Havířov
Zastoupeno: JUDr. Ivou Burianovou, vedoucí odboru správy majetku
na základě zmocnění Rady města Havířova usn.č.1339/18/07, bod 5
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
IČ: 002 97 488
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
č.účtu: 19-1721604319/0800
(dále též půjčitel )

Stavebník:

To&Mi Vdf. spol. s r.o.
se sídlem : Varnsdorf, Pražská 2951, PSČ 407 47
IČ : 445 67 677
zast. Ing. Petrem Ježkem, jednatelem
( dále též vypůjčitel )
čl. I
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se
skutečností v době uzavření smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů smluvní strana zašle k rukám
osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany.
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo této smlouvy a datum
účinnosti oznamované změny.
čl. II
Předmět smlouvy
1. Statutární město Havířov je vlastníkem pozemku parc.č. 202/2, k.ú. Bludovice, který je
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Havířov. Pozemek nabyl půjčitel na základě zákona č.172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších
předpisů a rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Karviné, č.110/1992 ze dne
26.10.1992 .
2. Stavebník má záměr realizovat stavbu vodovodní přípojky ke stavbě: „ Samoobslužná
myčka vozidel „ , kterou bude dotčen pozemek statutárního města Havířova,
specifikovaný v odst.1.
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3. Tímto statutární město Havířov, jako vlastník pozemku specifikovaného v článku II, odst.
1., dává souhlas s umístěním a realizací stavby specifikované v článku II, odstavci 2. na
tomto pozemku.
čl. III
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je:
a) sjednání závazných podmínek, za nichž bude stavebník užívat pozemek parc.č. 202/2, k.ú.
Bludovice po dobu provádění stavby, specifikované v odst.2. čl. II této smlouvy
(smlouva o výpůjčce),
b) souhlas vlastníka pozemku s umístěním a realizací stavby
SMLOUVA O VÝPŮJČCE
čl. IV
Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel půjčuje část pozemku parc. č. 202/2, k.ú. Bludovice vypůjčiteli a ten jej za níže
sjednaných podmínek do výpůjčky přijímá. Půjčovaná část pozemku je zakreslena ve
snímku z katastrální mapy, který je součástí této smlouvy.
2. Pozemek specifikovaný v odst. 1 půjčitel přenechává k užívání vypůjčiteli pro účely
stavby vodovodní přípojky ke stavbě: „ Samoobslužná myčka vozidel „ .
čl. V
Doba výpůjčky
1. Pozemek parc. č. 202/2, k.ú. Bludovice je půjčován na dobu od zahájení stavby, uvedené
v čl. II odst. 2. této smlouvy do dne, kdy bude povoleno trvalé užívání stavby. Stavbu
vypůjčitel provede podle harmonogramu stavby, odsouhlaseného pověřeným pracovníkem
odboru komunálních služeb MMH, dle čl. VI této smlouvy. Celková doba výpůjčky je
omezena na dobu nezbytně nutnou pro provedení stavebních prací a nesmí překročit 24
měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Uplynutím sjednané doby smlouva zanikne.
2. Výpůjčka pozemku skončí uplynutím sjednané doby. Před uplynutím sjednané doby může
vypůjčitel vrátit vypůjčený pozemek pokud ho již nebude potřebovat . Půjčitel může
požadovat vrácení pozemku před uplynutím sjednané doby, jestliže vypůjčitel bude pozemek
užívat v rozporu se sjednaným účelem nebo ho nebude užívat řádně.
čl.VI
Další ujednání
Účastníci smlouvy se dohodli, že po dobu výpůjčky bude vypůjčitel respektovat tyto
podmínky:
1. Stavba bude umístěna v trase zakreslené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy .
2. Vstup na pozemek a zahájení prací oznámí vypůjčitel půjčiteli písemně ve 14denním
předstihu na adresu: statutární město Havířov, odbor správy majetku, Svornosti 2, 736 01
Havířov – Město.
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3. Vypůjčitel při přípravě a realizaci stavby bude co nejvíce šetřit práv půjčitele, po ukončení
stavby uvede dotčený pozemek do předchozího stavu a předá jej protokolárně půjčiteli zpět
do užívání .
4. Vypůjčitel uhradí po dokončení stavby veškeré případné škody způsobené stavbou na
pozemku a porostech.
5. Vypůjčitel během stavby a dopravování materiálu bude udržovat sjízdnost, schůdnost a
čistotu stávajících místních komunikací.
6. Před zahájením a po ukončení výkopových prací vyzve výpůjčitel 14 dní předem
zástupce odboru komunálních služeb MMH (tel.596 803 326) k předání dotčených úseků
komunikace, ostatních ploch a zařízení v majetku půjčitele, kde výsledek přejímky bude
zaznamenán formou písemného zápisu .
7. Výpůjčitel 14 dní před zahájením stavebních prací předloží zástupci odboru komunálních
služeb MMH (tel.596 803 326) ve dvou vyhotoveních harmonogram stavebních prací, který
bude pověřeným pracovníkem odboru komunálních služeb MMH odsouhlasen, souhlas
s tímto harmonogramem pověřený pracovník odboru komunálních služeb MMH vyznačí na
harmonogramu a jedno vyhotovení předá vypůjčiteli .
8.Vypůjčitel předá na odbor správy majetku MMH kopii rozhodnutí o umístění stavby a
rozhodnutí, kterým bude povoleno trvalé užívání stavby, a to vždy do 20 dnů ode dne nabytí
jejich právní moci .
9.Vypůjčitel je povinen po realizaci stavby zpracovat geometrický plán, který předloží na
odbor správy majetku MMH do 20 dnů ode dne nabytí pravomocného rozhodnutí, kterým
bude povoleno trvalé užívání stavby.
10. Křížení vodovodní přípojky s chodníkem bude provedeno překopem, kryt chodníku bude
sanován v celé jeho šíři .
11.Přípojka bude v chodníku uložena do chráničky s min. krytím 1,2 m.
12. Chodník nebude používán ke skládkám materiálu .
13. Pokud v průběhu roku dojde k propadu zeminy ve výkopech, je žadatel povinen
zeminudoplnit, povrch urovnat a oset travinou .
14. Pozemek a stavby ve vlastnictví města dotčené stavbou budou uvedeny do původního
stavu .
15. Během výkopových prací nedojde ke znečištění místní komunikace, případná znečištění
budou odstraňována průběžně .
16.V předstihu min. 14 dní před zahájením stavebních prací stavebník je povinen zažádat
příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání .
17.Stavebník zažádá u zdejšího stavebního a silničního správního úřadu o vydání územního
rozhodnutí případně územního souhlasu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků pro výše uvedenou
stavbu a povolení zvláštního užívání místní komunikace dle zák. č. 13/1997 doplňků pro
realizaci překopu, protlaku přes místní komunikaci k vybudování přípojek sítí a o vydání
rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci dle zák.
č13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ( zákon o pozemních komunikacích), ve znění
pozdějších změn a doplňků .
18. Vypůjčitel se zavazuje, že pokud půjčitel bude v budoucnu potřebovat pozemky pro
investiční výstavbu, provede vypůjčitel na vlastní náklady přeložku zařízení.Půjčitel bude
vypůjčiteli účinně pomáhat při zajištění odpovídajícího umístění přeložky tak, aby byla
zachována její funkčnost a bezpečnost.
19. Pokud dojde ke změně umístění stavby ( dotčení jiných pozemků v majetku města,
změna trasy), stavebník se zavazuje tuto změnu projednat s odborem investiční výstavby .
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čl. VII
Sankce
1. Poruší-li vypůjčitel ujednání uvedená v čl.VI., je půjčitel oprávněn uplatnit nárok na
úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé porušení.
2. Smluvní pokuta je splatná na základě půjčitelem vystavené faktury, doba splatnosti se
sjednává v délce 15 dnů ode dne doručení faktury.
čl. VIII
Majetkové vypořádání
1.Stavebník se zavazuje, že do 15 dnů ode dne, kdy bude pravomocně povoleno trvalé
užívání stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, písemně požádá vlastníka
pozemku trvale dotčeného stavbou o zřízení věcného břemene.
2. V žádosti stavebník uvede :
- účel , pro který má být věcné břemeno zřízeno, doložený rozhodnutím o povolení trvalého
užívání stavby
- dobu, na jakou žádá věcné břemeno zřídit ( na dobu určitou nebo neurčitou)
- rozsah věcného břemene doložený geometrickým plánem.
- čestné prohlášení, že stavba byla realizována v souladu s touto smlouvou a uložení stavby
je dle snímku, který je součástí smlouvy
3. Žádost stavebníka bude předložena Radě města Havířova a o výsledku bude vlastník
stavebníka informovat.
4. Náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese stavebník ( geometrický plán,
správní poplatky).
5. Cena za omezení vlastnických práv vlastníka pozemku je stanovena Ceníkem, který tvoří
přílohu této smlouvy.
6. Pokud stavebník ve sjednaném termínu nepožádá o zřízení věcného břemene, bude stavba,
uvedená v čl.II. odst. 2 považována za stavbu na cizím pozemku ve smyslu ust. § 135c
Občanského zákoníku se všemi důsledky, které z této skutečnosti vyplývají.
čl. IX
Závěrečná ustanovení
1. Tento závazkový vztah se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obdrží dvě vlastník a dvě
stavebník.
4.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Práva a závazky z této smlouvy jsou závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých
jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.
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čl. X.
Doložka platnosti
1. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce statutárního města Havířova v souladu
s ustanovením § 39 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v době od 14.12. 2012 do 2.1.2013 .
2. Podle ustanovení § 102 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. Rada města Havířova
usnesením č. 1339/18/07 bod 5 ze dne 14.11.2007 svěřila do pravomoci odboru správy
majetku Magistrátu města Havířova rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce
pozemků v majetku města po dobu výstavby nebo rekonstrukce inženýrských sítí a
budování sjezdů do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, max. však na
dobu 24 měsíců.
Podepisováním těchto smluv o výpůjčce byla pověřena vedoucí odboru správy majetku
MMH.
Přílohy této smlouvy :
1. Zakreslení trasy stavby
2. Ceník

V Havířově dne 14.1.2013
Za vlastníka:

Ve Varnsdorfu dne 17.1.2013
stavebník:

Otisk úředního razítka

Otisk razítka společnosti

…………………………………
JUDr. Iva Burianová, v.r.
vedoucí odboru správy majetku

…………………………….
Ing. Petr Ježek,v.r.
jednatel
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Příloha : 2 . Ceník
CENÍK - Zřízení věcného břemene platný od 1.4.2012:
l. Pro jednotlivé správce inženýrských sítí a pro investory staveb k podnikatelské činnosti
za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m2 + DPH včetně ochranného pásma,
minimálně však 10.000,- Kč + DPH, za každou přípojku
2.U staveb (přípojek) k nepodnikatelským účelům (RD, zahrady aj.)
za jednorázovou úhradu ve výši 125,- Kč/ m2 + DPH včetně ochranného pásma,
minimálně však 1.000,- Kč + DPH, za každou přípojku
3. Pro zajištění chůze a jízdy na pozemku (přístupu a přejezdu přes pozemek, sjezdu
z veřejné komunikace apod.)
a) k objektům sloužícím k podnikání
jednorázově 10.000,- Kč + DPH
b) k RD, zahradám a objektům nesloužícím k podnikání
jednorázově 3.000,- Kč + DPH
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SMLOUVA
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
I.
Smluvní strany
Povinný:

statutární město Havířov
zastoupeno náměstkem primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduardem Heczkem
se sídlem Svornosti 2/86, Havířov - Město
IČ: 002 97 488, DIČ : CZ 002 97 488
nezapsané v OR
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha
č. účtu: 19-1721604319/0800, plátce DPH
VS : 5500000

Oprávněný:

Martin Kraus, r.č. //////////////////////
Monika Krausová, r.č. //////////////////////////
oba bytem /////////////////////////////////////

II.
Předmět smlouvy
1. Statutární město Havířov je na základě zák.č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí
z majetku ČR do vlastnictví obcí a smlouvy ze dne 23.11.2004 vlastníkem pozemku
parc.č. 1888/4, k.ú. Šumbark, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště Havířov, 736 01 Havířov - Město, Svornosti 2, na LV č.
10001 pro obec Havířov.
2. Oprávněný z věcného břemene je vlastníkem vybudovaného sjezdu k rodinnému domu
č.p. 1220 na pozemku parc.č. 2215/3, k.ú. Šumbark, vybudovaný mimo jiné na
pozemku parc. č. 1888/4, k.ú. Šumbark .

III.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je zajistit pro vlastníka rodinného domu č.p. 1220, postaveného
na pozemku parc.č. 2215/3, k.ú. Šumbark formou zřízení věcného břemene právo
umístit na pozemku parc.č. 1888/4, k.ú. Šumbark sjezd k rodinnému domu.
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IV.
Věcné břemeno a jeho rozsah
1. Povinný, uvedený v čl. I. této smlouvy zřizuje pro vlastníka rodinného
domu č.p. 1220 na pozemku parc.č. 2215/3, k.ú. Šumbark ( dále jen nemovitost) , dle
§ 151n a násl. Občanského zákoníku, právo věcného břemene na pozemku
parc.č. 1888/4, k.ú. Šumbark .
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1613 – 93b/2012 ze
dne 10.12.2012 ( vybudování sjezdu ). Věcné břemeno spočívá v právu vlastníka
nemovitosti nebo jím pověřené osoby umístit na uvedeném pozemku sjezd , vjíždět na
uvedený pozemek prostředky a mechanismy obvyklými při provozování, opravě,
údržbě a kontrole sjezdu, včetně práva vstupu na tento pozemek .
Případné zásahy do pozemku budou povinnému předem oznámeny.
2. Oprávněný jako současný vlastník stavby přijímá práva odpovídající výše uvedenému
věcnému břemeni a povinný se zavazuje tato práva strpět.

V.
Hodnota věcného břemene
Věcné břemeno je zřízeno ve prospěch nemovitosti č.p. 1220 na pozemku parc. č.
2215/3, k.ú. Šumbark za jednorázovou úhradu v celkové výši 5.000-Kč + DPH.
Částka bude uhrazena do 15-ti dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

VI.
Další ujednání
1. Při výkonu práv odpovídajících věcnému břemeni bude oprávněný postupovat šetrně.
Do vlastnických práv bude zasahovat po předchozím projednání s povinným jen
v nezbytně nutném rozsahu a v případě vzniklé škody včas uvede pozemek
do předchozího stavu.
2. Vlastník pozemku se zavazuje, že bude pozemek užívat s omezeními vyplývajícími
z dodržování ochranného pásma, tj. že nebude v pásmu vyznačeném v geometrickém
plánu vysazovat vzrostlou zeleň, nebo zřizovat další stavby a přípojky.
3. Oprávněný se zavazuje, že pokud povinný bude v budoucnu potřebovat pozemek
zatížený věcným břemenem pro investiční výstavbu, provede oprávněný na vlastní
náklady přeložku zařízení, pro které je věcné břemeno zřizováno a poskytne
povinnému součinnost při zajišťování podkladů pro investiční výstavbu. Povinný
bude oprávněnému účinně pomáhat při zajištění odpovídajícího umístění přeložky tak,
aby byla zachována její funkčnost a bezpečnost.
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VII.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí
Po zaplacení celé částky dle čl. V podá oprávněná návrh na vklad práva věcného
břemene do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.
Věcné břemeno bude vyznačeno na příslušných listech vlastnictví. Správní poplatek
za vklad práva věcného břemene uhradí oprávněný, tj. Martin Kraus a Monika
Krausová .

VIII.
Doložka platnosti
Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Havířova dne 25. 6. 2003, č. usnesení
943/17/03, bod 2.

IX.
Závěrečná ujednání
Smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy a zavazují se plnit její ujednání.
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech z nichž dva jsou určeny pro potřeby
katastrálního úřadu a po jednom vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy. Nedílnou
součástí každého vyhotovení smlouvy je příloha č. 1 - geometrický plán, ve kterém je
vyznačen rozsah věcného břemene.
Oboustranným podepsáním nabývá smlouva platnosti a účinnosti. Právo věcného
břemene bude do katastru nemovitostí zapsáno na základě podaného vkladu u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov.
V Havířově dne 28.1.2013

V Havířově dne 14.1.2013

Oprávněný:

Za povinného:
Otisk úředního razítka

Martin Kraus,v.r.

Ing. Eduard Heczko,v.r.
náměstek primátora pro
ekonomiku a správu majetku

Monika Krausová,v.r.
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17/OSM/2013

SMLOUVA
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
I.
Smluvní strany
Povinný:

statutární město Havířov
zastoupeno náměstkem primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduardem Heczkem
se sídlem Svornosti 2/86, Havířov - Město
IČ: 002 97 488, DIČ : CZ 002 97 488
nezapsané v OR
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha
č. účtu: 19-1721604319/0800, plátce DPH
VS : 5500000587

Oprávněný:

Ing. Libor Bukovanský, r.č. ///////////////////////////
Veronika Bukovanská, r.č. ////////////////////////////
oba bytem ///////////////////////////////////////////////////

II.
Předmět smlouvy
1. Statutární město Havířov je na základě zákona č.172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších
předpisů a rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Karviné, č. 110/1992 ze dne
26.10.1992 vlastníkem pozemků parc.č. 1064/13, 1065, k.ú. Bludovice, zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov,
736 01 Havířov - Město, Svornosti 2, na LV č. 10001 pro obec Havířov.
2. Oprávněný z věcného břemene je vlastníkem vodovodní, plynovodní přípojky a
vybudovaného sjezdu k rodinnému domu č.p. 1165 na pozemku parc.č. 1064/21, k.ú.
Bludovice, umístěných mimo jiné na pozemcích parc.č. 1064/13, 1065, k.ú.
Bludovice.

III.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je zajištění přístupu a příjezdu k vodovodní, plynovodní
přípojce a vybudovaného sjezdu formou zřízení věcného břemene na pozemcích
parc.č. 1064/13,1065, k.ú. Bludovice , kterými předmětné přípojky, jejich ochranná
pásma a sjezd vedou.
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IV.
Věcné břemeno a jeho rozsah
1. Povinný, uvedený v čl. I. této smlouvy zřizuje pro vlastníka rodinného
domu č.p. 1165 na pozemku parc.č. 1064/21, k.ú. Bludovice ( dále jen nemovitost) ,
dle § 151n a násl. Občanského zákoníku, právo věcného břemene na pozemcích
parc.č. 1064/13, 1065, k.ú. Bludovice.
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 3642 - 165/2012 ze
dne 19.11.2012 ( uložení vodovodní přípojky – dotčená plocha činí 19 m2, uložení
plynovodní přípojky- dotčená plocha činí 11m2 a uložení sjezdu – dotčená plocha činí
68 m2 ) . Věcné břemeno spočívá v právu vlastníka nemovitosti nebo jím pověřené
osoby umístit na uvedených pozemcích přípojky a sjezd , vjíždět na uvedené pozemky
prostředky a mechanismy obvyklými při provozování, opravě, údržbě a kontrole
přípojek a sjezdu, včetně práva vstupu na tyto pozemky .
Případné zásahy do pozemků budou povinnému předem oznámeny.
2. Oprávněný jako současný vlastník staveb přijímá práva odpovídající výše uvedenému
věcnému břemeni a povinný se zavazuje tato práva strpět.

V.
Hodnota věcného břemene
Věcné břemeno je zřízeno ve prospěch rodinného domu č.p. 1165 na pozemku parc.č .
1064/21, k.ú. Bludovice za jednorázovou úhradu ve výši :
2.375,- Kč + DPH, tj. 2.375,- Kč + 499,- Kč = 2.874,- Kč ( vodovodní přípojka)
1.375,- Kč + DPH, tj. 1.375,- Kč + 289,- Kč = 1.664,- Kč ( plynovodní přípojka)
3.000,- Kč + 630,- Kč = 3.630,- Kč ( sjezd)
tj. 6.750,- Kč + 1.418,- Kč = 8.168,- Kč celkem
Částka bude uhrazena do 15-ti dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

VI.
Další ujednání
1. Při výkonu práv odpovídajících věcnému břemeni bude oprávněný postupovat šetrně.
Do vlastnických práv bude zasahovat po předchozím projednání s povinným
jen v nezbytně nutném rozsahu a v případě vzniklé škody včas uvede pozemky
do předchozího stavu.
2. Vlastník pozemků se zavazuje, že bude pozemky užívat s omezeními vyplývajícími
z dodržování ochranného pásma, tj. že nebude v pásmu vyznačeném v geometrickém
plánu vysazovat vzrostlou zeleň, nebo zřizovat další stavby a přípojky.
3. Oprávněný se zavazuje, že pokud povinný bude v budoucnu potřebovat pozemky
zatížené věcným břemenem pro investiční výstavbu, provede oprávněný na vlastní
náklady přeložku zařízení, pro které je věcné břemeno zřizováno a poskytne
povinnému součinnost při zajišťování podkladů pro investiční výstavbu. Povinný
bude oprávněnému účinně pomáhat při zajištění odpovídajícího umístění přeložky tak,
aby byla zachována její funkčnost a bezpečnost.
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VII.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí
Po zaplacení celé částky dle čl. V podá oprávněný návrh na vklad práva věcného
břemene do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.
Věcné břemeno bude vyznačeno na příslušných listech vlastnictví. Správní poplatek
za vklad práva věcného břemene uhradí oprávněný, tj. Ing. Libor Bukovanský a
Veronika Bukovanská.

VIII.
Doložka platnosti
Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Havířova dne 19.12.2012, č. usnesení
3319/48RM/2012.

IX.
Závěrečná ujednání
Smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy a zavazují se plnit její ujednání.
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech z nichž dva jsou určeny pro potřeby
katastrálního úřadu a po jednom vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy. Nedílnou
součástí každého vyhotovení smlouvy je příloha č. 1 - geometrický plán, ve kterém je
vyznačen rozsah věcného břemene.
Oboustranným podepsáním nabývá smlouva platnosti a účinnosti. Právo věcného
břemene bude do katastru nemovitostí zapsáno na základě podaného vkladu u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov.
V Havířově dne 11.2.2013

V Havířově dne 14.1.2013

Oprávněný:

Za povinného:

Otisk úředního razítka
Ing. Libor Bukovanský,v.r.

Ing. Eduard Heczko,v.r.
náměstek primátora pro
ekonomiku a správu majetku

Veronika Bukovanská,v.r.
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