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2 
  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

ZAHÁJENÍ  A  ÚVODNÍ  SLOVO  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Přivítala všechny přítomné na 86. schůzi Rady města Havířova. V době zahájení 86. schůze 

rady města v 09:00 hodin bylo z celkového počtu 11 členů Rady města Havířova přítomno  

celkem 11 členů.  Rada v okamžiku zahájení schůze byla usnášeníschopná.  

 

01. ZVOLENÍ  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Jako ověřovatelku zápisu z 86. schůze RMH navrhuje paní Mgr. Stanislavu Goreckou a  

zeptala se jí, zda nominaci přijímá. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Odpověděla, že přijímá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuje, ukončila rozpravu a nechala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o schválení ověřovatele zápisu: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4406/86RM/2018: 

 

Zvolení ověřovatele 86. schůze RMH, konané dne 02.05.2018 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2018 

 

       Mgr. Stanislava GORECKÁ  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

Bod č. 2 - Zpráva o ověření zápisu z 85. schůze RMH, konané dne 11.04.2018  
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

02. Zpráva o ověření zápisu z 85. schůze RMH, konané dne 11.04.2018  
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Na 85. schůzi RMH byl jako ověřovatel zápisu zvolen pan Ing. Ondřej Baránek. Požádala 

pana radního, aby podal zprávu o ověření zápisu. 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Zápis přečetl a jeho správnost stvrdil svým podpisem. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro zápisy z jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti TSH, a.s. 

byla určena jako druhá ověřovatelka Bc. Alena Zedníková. Požádala paní náměstkyni, aby 

podala zprávu o ověření zápisu z VH. 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Řekla, že zápis z JJA v působnosti valné hromady společnosti TSH, a.s., odpovídá přijatým 

usnesením a nevznesla žádné námitky.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuje. Protože ověřovatelé shledali, že zápis odpovídá průběhu schůze a nikdo nevznesl 

žádné námitky, doporučuje zprávu ověřovatele vzít na vědomí. Končí rozpravu a prosí o 

hlasování. 

 

Hlasování o ověření zápisu: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4407/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 85. schůze Rady města Havířova, která se konala 11.04.2018. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

Zápisy jsou k nahlédnutí na odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova.  

Bod č. 3 - Schválení pořadu 86. schůze RMH konané dne 02.05.2018 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

03. Schválení pořadu 86. schůze RMH konané dne 02.05.2018 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevřela rozpravu. Pořad obdrželi všichni členové RMH spolu s materiály v elektronické 

podobě.  

Následující body navrhujeme zařadit do programu na pevnou hodinu a to: 

v 10:15 – 10:30 hod. - Body č. 40 - 43. Materiály OŠK - týkající se příspěvkových organizací 

ZŠ a MŠ U těchto bodů budou přítomni ředitelé jednotlivých škol.  

Ve 13:30 bude program schůze Rady města Havířova pokračovat projednáním bodů  

č. 73 – 79 MRA, s.r.o. rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady 

v místě Hotel ZÁMEK, K Zámečku 243/2, Havířov - Město, v 1. Patře 

od 14:15 bude program schůze Rady města Havířova pokračovat projednáním bodů č. 80 - 85 

ZÁMEK Havířov, s.r.o. rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady 

rovněž v Hotelu ZÁMEK. 

Dále zařadila jako bod č. 86 do dnešního jednání materiál na stůl pana náměstka Bělici, 

SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI – za bod č. 72. 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o schválení programu: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4408/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2018 dle přílohy  

dle přílohy s touto úpravou: 

- doplnění bodu: 

86. Schválení žádosti  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

04. Kontrola plnění usnesení pro 85. RMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o kontrole usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4409/86RM/2018: 
 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

4224/83RM/2018 Přijetí finančního daru 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2365/49RM/2016 Souhlas s rekonstrukcí – přestavbou stavby garáží na přístřešek 

3836/76RM/2017 VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

3940/78RM/2017 Žádost o udělení výjimky z Nařízení č.5/2017, kterým se vydává tržní řád 

4092/81RM/2018 VZ/538/KP/17 - „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  

vzdělávání - legislativa“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

4122/82RM/2018 Zřízení pozemkových služebností  

4123/82RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

4166/82RM/2018 Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 

4167/82RM/2018 ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 

4229/83RM/2018 ZPŘ/15/OÚR/18 - „Parkoviště na ul. Stavbařská“ - rozhodnutí o výběru  

a o uzavření smlouvy  

4230/83RM/2018 ZPŘ/563/OÚR/17 - „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové,  

Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

4243/84RM/2018 VZ/87/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí“  

– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

4244/84RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4247/84RM/2018 Zajištění pohoštění formou rautu pro akci „Havířov v květech 2018“ 

4249/84RM/2018 VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dílčí část 1 - 

Public realtions a na dílčí část 3 - Ekonomika 

4265/84RM/2018 Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 606/4, k.ú. Bludovice 

4271/84RM/2018 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Asental Land, s.r.o.  

4272/84RM/2018 Zřízení věcného  břemene - služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 

4288/84RM/2018 „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“ 

(číslo stavby 15033) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č.678/OSRM/2017 

4327/85RM/2018 JŘBU/152/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov - JŘBU“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

4328/85RM/2018 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových 

organizací za 2. pololetí roku 2017  

4330/85RM/2018 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 

4334/85RM/2018 Souhlas s přijetím příspěvku z Nadačního fondu Teplo na dlani 

4339/85RM/2018 VZ/127/MRA/17 – „Oprava hydroizolace 1. PP, budovy  

na ulici Jana Žižky 3, Havířov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele  

4340/85RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4373/85RM/2018 Jmenování členů konkurzních komisí pro konkurzní řízení na pracovní 

místa ředitelů ZŠ Pujmanové Havířov, ZŠ 1. máje Havířov,  

ZŠ Jarošova Havířov 

4374/85RM/2018 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele MŠ Přímá Havířov 

4375/85RM/2018 Stanovení platu řediteli ZŠ F. Hrubína Havířov 

4386/85RM/2018 VZ/76/OSV/18 – „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů  

pro rok 2018“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 

4387/85RM/2018 VZ/77/OSV/18 – „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ – rozhodnutí o 

vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 

4388/85RM/2018 Souhlas s odesláním písemnosti na Moravskoslezský kraj 

4395/85RM/2018 Stavba č. 18013 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ - zahájení  

zadávacího řízení 

4396/85RM/2018 „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu – lesopark“ 

(číslo stavby 5004) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo č. 398/OSRM/2017 

4397/85RM/2018 Návrh na zrušení části usnesení 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. /86RM/2018: 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

Představil nového vedoucího odboru školství a kultury, pana doktora Pavla Hamzu.  

 

 

5. Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv k níže 

uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem 

uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle 

níže uvedeného pořadí:  

a) Byt č. 2 o velikosti 0+1  na ulici Česká 1200/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………….   

 

b) Byt č. 33 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

c) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

d) Byt č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38, Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

e) Byt č. 30 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

f) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1190/18, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

g) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici J.A.Komenského 298/5, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

h) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 895/6, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

i) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici A.S.Puškina 910/3, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….………..,  

 

j) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 833/1, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

k) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 822/6, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. Irena Nowaková, 2. Ivan Ciepiela, 3. Šárka Ferkovičová 

 

l) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

m) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1155/23, Havířov - Město  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….………..,  

 

n) Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1121/22, Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….………..,  

 

o) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 479/35,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

p) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

q) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………. 

 

r) Byt č. 51 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………….. 

 

s) Byt č. 5 o velikosti 1+4 na ulici V.K. Klicpery 287/2,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

t) Byt č. 1 o velikosti 0+1 na ulici Slezská 769/7,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

u) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 518/4,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

v) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 580/10,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

w) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1106/9,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 

 

x) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg na ulici Dukelská 696/11d,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………… 
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

y) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg na ulici Dukelská 694/11b,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

z) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 907/7,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

aa) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Lípová 729/5,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

bb) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1120/81d,  Havířov - Podlesí,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

cc) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

dd) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

ee) Byt č. 48 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. …………….. 

 

ff) Byt č. 20 o velikosti 1+4 na ulici Emy Destinnové 1169/1c,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

gg) Byt č. 4 o velikosti 1+4 na ulici Mozartova 1062/5,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými 

žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

  

                                        Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

                                                                         T: 15. 5. 2018 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Navrhla změnu v bodě K – paní Vladimíru Herkovou,,, 

končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:               10 

Proti:  0  

Zdržel se:        1            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4410/86RM/2018: 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv k níže 

uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem 

uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle 

níže uvedeného pořadí:  

a) Byt č. 2 o velikosti 0+1  na ulici Česká 1200/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………...   

 

b) Byt č. 33 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

c) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

d) Byt č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38, Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

e) Byt č. 30 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

f) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1190/18, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

g) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici J.A.Komenského 298/5, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

h) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 895/6, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

i) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici A.S.Puškina 910/3, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….………..,  

 

j) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 833/1, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

k) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 822/6, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. …………………,  

 

l) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

m) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1155/23, Havířov - Město  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….………..,  

 

n) Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1121/22, Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….………..,  
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

o) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 479/35,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

p) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

q) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. …………… 

 

r) Byt č. 51 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

s) Byt č. 5 o velikosti 1+4 na ulici V.K. Klicpery 287/2,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

t) Byt č. 1 o velikosti 0+1 na ulici Slezská 769/7,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

u) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 518/4,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

v) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 580/10,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

w) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1106/9,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….………..,  

 

x) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg na ulici Dukelská 696/11d,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

 

y) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg na ulici Dukelská 694/11b,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 

z) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 907/7,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

aa) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Lípová 729/5,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

bb) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1120/81d,  Havířov - Podlesí,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

cc) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………. 

 

dd) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

ee) Byt č. 48 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

ff) Byt č. 20 o velikosti 1+4 na ulici Emy Destinnové 1169/1c,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

 

gg) Byt č. 4 o velikosti 1+4 na ulici Mozartova 1062/5,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ..................., 2. …….……….., 3. ………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými 

žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

  

                                        Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

                                                                         T: 15. 5. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

6. Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4411/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,  

dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu a 

porušování povinností nájemce 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného usnesení rady 

města s účinností od 1. 4. 2018,  15. 4. 2018 a 1. 5. 2018 dle přílohy č. 1  

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

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

7. ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7,  

Havířov - Město“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatelů z účasti v řízení  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4412/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o vyloučení ze zadávacího řízení ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace obytného domu na ul. J. Hory 

7, Havířov - Město“ společností  

- BYSTROŇ Group, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 278 00 466 

- STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, Český Těšín 737 01, IČ: 258 53 473 

- MIJO – STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČ: 278 33 551  

- STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140,48, Vítkovice, 

703 00 Ostrava, IČ: 646 17 874, neboť uvedené společnosti na základě žádosti 

neobjasnily ani nedoplnily předložené doklady, jak vyplývá z příloh č. 3 - 6 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení zadavatele o 

vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle příloh č. 8 - 11 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění příloh č. 8-11  

        

Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

                                                                       T:14.5.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

8. ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7,  

Havířov - Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4413/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného 

domu J. Hory 7, Havířov – Město“ společnosti MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, 735 

62 Český Těšín, IČ: 253 94 282, s nabídkovou cenou 10 727 975,83 Kč bez DPH 

(12 337 172,20 vč. DPH). 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu 

J. Hory 7, Havířov – Město“ takto: 

2. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88 739 36 IČ: 26807947, s nabídkovou 

cenou 11 900 368,75 Kč bez DPH 

3. místo“ INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ: 258 

73 261, s nabídkovou cenou 12 208 296,00 Kč bez DPH 

4. místo: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35,0 Ostrava – Zábřeh, 700 30, IČ: 447 

39 494, s nabídkovou cenou 13 241 242,20 Kč bez DPH. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

p o v ě ř u j e 

  

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení zadavatele o 

výběru dodavatele dle přílohy č. 8  

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo 

související s veřejnou zakázkou ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu J. Hory 7, 

Havířov – Město“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 8 

 

Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele předložením všech dokladů dle § 

122 odst. 3 zákona 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 
Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí lhůty k podání 

námitek proti rozhodnutí o vyloučení a o 

výběru 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

9. ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13,  

Havířov – Město“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Přijaté usnesení č. 4414/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

o vyloučení společnosti STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, Český Těšín 737 01, IČ: 

258 53 473, z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu ul. 

Uzavřená 13, Havířov – Město“, neboť společnost na základě žádosti neobjasnila ani 

nedoplnila předložené doklady, jak vyplývá z přílohy č. 4  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení zadavatele o 

vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 5 

 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění přílohy č. 5  

        

Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

                                                                       T: 14.5.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

10. ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13,  

Havířov – Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4415/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného  

domu na ul. Uzavřená 13, Havířov – Město“ společnosti BYSTOŇ Group a.s., Chopinova 

576/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 278 00 466, s nabídkovou cenou 10 160 134,00 Kč bez 

DPH (11 684 154,00 vč. DPH). 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu  

na ul. Uzavřená 13, Havířov – Město“ takto: 

2. místo: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 428 64 771,  

s nabídkovou cenou 14 232 026,00 Kč bez DPH 

3. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 268 07 947,  

s nabídkovou cenou 14 999 144,00 Kč bez DPH 

4. místo: MH – STAVBY s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 277 76 506,  

s nabídkovou cenou 15 003 631,00 Kč bez DPH. 

 

P o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení zadavatele  

o výběru dodavatele dle přílohy č. 8 

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo související 

s veřejnou zakázkou ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13, 

Havířov – Město“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 8 

 

Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele předložením všech dokladů dle § 

122 odst. 3 zákona 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí lhůty k podání 

námitek proti rozhodnutí o vyloučení a o 

výběru 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

11. ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16  

– opakované řízení“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4416/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o vyloučení společnosti MIJO – STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 278 33 551, z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/537/MRA/17 - 

„Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 – opakované řízení“, neboť společnost na základě 

výzvy neobjasnila ani nedoplnila předložené doklady a nezdůvodnila mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu, jak vyplývá z přílohy č. 6.  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení zadavatele o 

vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 7 

 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění přílohy č. 7  

        

Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

                                                                       T: 14.5.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

12. ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16  

– opakované řízení“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4417/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného  

domu Mánesova 12 – 16 – opakované řízení“ společnosti S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 

1827, Petřvald u Karviné 735 41, IČ 268 30 272, s nabídkovou cenou 12 888 888,00 Kč 

bez DPH (14 822 221,20 vč. DPH). 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného  

domu Mánesova 12 – 16 – opakované řízení“ takto: 

2. místo: MH – STAVBY s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČ: 277 76 506,  

s nabídkovou cenou 14 325 944,65 Kč bez DPH 

3. místo: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČ: 447 39 494,  

s nabídkovou cenou 14 479 990,52 Kč bez DPH 

4. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 268 07 947  

s nabídkovou cenou 16 202 852,22 Kč bez DPH. 

5. místo: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, Český Těšín 737 01, IČ: 258 53 473,  

s nabídkovou cenou 16 937 696,90 Kč bez DPH. 

6. místo: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 286 18 891,  

s nabídkovou cenou 16 993 220,81 Kč bez DPH. 

7. místo: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 428 64 771,  

s nabídkovou cenou 17 020 750,36 Kč bez DPH. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení zadavatele o 

výběru dodavatele dle přílohy č. 7 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo související 

s veřejnou zakázkou ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 – 

opakované řízení“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 7 

 

Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele předložením všech dokladů dle § 

122 odst. 3 zákona 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí lhůty k podání 

námitek proti rozhodnutí o vyloučení a o 

výběru 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

13. Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2018 – floristická 

soutěž „Století české pohádky“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Přijaté usnesení č. 4418/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě ve floristické soutěži 

„Století české pohádky“, konané dne 16. června 2018  v rámci akce „Havířov v květech 2018“  

takto: 

1. místo – peněžitý dar ve výši 10 000,- Kč 

2. místo – peněžitý dar ve výši  7 000,- Kč 

3. místo – peněžitý dar ve výši  5 000,- Kč 

 

u k l á d á 

 

informovat radu města o výsledku floristické soutěže „Století české pohádky“, konané dne 16. 

června 2018                                                

                                                                                                         Z: vedoucí odboru KP 

                                                                                                         T: 7/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

14. Změny ve složení komisí RMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4419/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. rezignaci paní Mgr. Bohuslavy Durčákové na funkci členky komise školské RMH  

ke dni 11.04.2018 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

2. rezignaci paní Mgr. Bohuslavy Durčákové na funkci členky komise pro občanské  

záležitosti RMH ke dni 11.04.2018 

 

j m e n u j e 

 

Ing. Jakuba Chlopeckého do funkce člena komise školské RMH a zároveň do funkce člena 

komise pro občanské záležitosti RMH. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

15. Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za II. pololetí  

roku 2017  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámila možný střet zájmu.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4420/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy o činnosti jednotlivých komisí Rady města Havířova za II. pololetí roku 2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 2, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

16. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Dala slovo Ing. Martinkovi. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Zeptal se jestli je možné žádat o dotaci k materiálu , který je pod pořadovým číslem 32 

dnešního jednání.  

 

Mgr. Eva HAVLŮ, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

Odpověděla, že to nebylo možné zahrnou do žádné výzvy státního fondu životního prostředí a 

navíc na fotbalovém hřišti se vybírá vstupné a pokud je tam sebemenší výdělek, nelze to 

zařadit do programu.  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Zeptal se, jestli by to nešlo vyřešit jinak, například, že by ta voda byla využívaná pro TSH 

nebo jinak. 

 

Mgr. Eva HAVLŮ, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

Tam je důležité, aby to splňovalo určitá kritéria. Aby to sloužilo zálivce, případně na sociální 

zařízení, na splachování. Tím, že tohle je na pozemku fotbalového hřiště a tam se vbírá 

vstupné, tak se to nedá.  

 

Ing. Bohuslav NIEMIEC, člen Rady města Havířova (KDU-ČSL)   

Kdyby se to vstupné nevybíralo, bylo by to možné zařadit do dotačního titulu? 

 

Mgr. Eva HAVLŮ, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

V tuto chvíli je výzva uzavřená, jedině do další výzvy, která by mohla být na podzim. Mohli 

bychom se dostat na 60%. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Řekl, že by se mohlo propočítat, jestli by se to nevyplatilo.. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova  

V minulosti projekty s veřejnou podporou byly dotace nižší. Nešlo by to zařadit do té žádosti 

s nižší dotací.  

 

Mgr. Eva HAVLŮ, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

Řekla, že v této výzvě to nebylo možné. Jedině hlídat další výzvu, jestli to bude možné.  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Tam by zřejmě po dobu udržitelnosti by se nemohlo vybírat vstupné. Muselo by se to zvážit. 

 

Mgr. Eva HAVLŮ, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

Navrhla udělat ve spolupráci se SSRZ a investicemi udělat nějakou rozvahu a zvážit to.  
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Chtěl dodat, že by se to stejně muselo dotovat. Ale budou o tom jednat zda by to šlo nebo ne.  

  

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4421/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, 

SR, případně jiných zdrojů ke dni 25. 04. 2018 dle příloh 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

17. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1055/2, k.ú. Prostřední Suchá  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Přijaté usnesení č. 4422/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit  

odkoupení pozemku parc.č. 1055/2, lesní pozemek o výměře 2 518 m
2
, kat. území Prostřední 

Suchá od paní Evženie Chwistkové, bytem ………………………….. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

18. Úhrada části nákladů spojených se zánikem zástavního práva  

na pozemku                  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4423/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

úhradu 50% nákladů správního poplatku, který uhradili ve výši 2.000,00 Kč,  manželé Roman 

Skácel, …………………………..a Andrea Skácelová, ………………………….., jako 

správní poplatek za zánik zástavního práva, zřízeného ve prospěch Hypoteční banky a.s., k 

pozemku parc. č. 1707/6 k.ú. Šumbark, který nabylo do majetku statutární město Havířov na 

základě směnné smlouvy č. 83/OSRM/2016 ze dne 9. 2. 2016 s tím, že částku ve výši 

1.000,00 Kč uhradí město Havířov bankovním převodem na účet žadatelů   

                                                                                                            

Z: vedoucí EO  

T: 31. 5. 2018 
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

19. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 ,  

k.ú. Havířov-město a souhlas vlastníka pozemku se změnou doby 

užívání stavby na pozemku 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4424/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

1. 

záměr  pronájmu pozemku parc.č. 3733/1 , ost. plocha, manipulační plocha o  výměře 1 481 

m
2 

a pozemku parc.č. 3733/2, zast. plocha o výměře  131 m
2
,  dle GP č. zak. 2187-3/2018 

Nájemci: společnosti AML – automobilové mycí linky, spol. s r.o. se sídlem Praha 6, Řepy, 

Karlovarská 814/115, IČO: 43000495 k  již postavené mycí lince automobilů s vedlejšími 

zařízeními a příjezdem 

 

2. 

změnu doby užívání stavby mycí linky ve vlastnictví nájemce společnosti AML – 

automobilové mycí linky, spol. s r.o., IČO: 43000495 na pronajatém pozemku parc.č. 3733/2 

kat. území Havířov-město, z doby dočasné na dobu neurčitou a zápis stavby mycí linky do 

katastru nemovitostí  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

20. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4425/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha, ostatní komunikace,  

k.ú. Havířov-město v majetku města, v rozsahu 456 m
2
,  pro účely zpevnění části 

komunikace, která slouží také jako přístup k nemovitosti č.p. 1598 na parc. č. 4571/8,  

k.ú. Havířov-město, ve vlastnictví vypůjčitele – paní Dagmar Tomaszkové, bytem 

………………………….. s tím, že vypůjčitel a spoluinvestoři provedou zpevnění 

komunikace na vlastní náklady a nebudou uplatňovat vůči městu žádnou náhradu za vloženou 

investici, přičemž výpůjčka pozemku pro účely výstavby bude sjednána na dobu dvou let od 

podpisu smlouvy                      

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

21. Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov- Podlesí“           
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4426/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 17028 „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“, jejímž 

stavebníkem je město, udělení práva provést stavbu přeložky a zřízení služebnosti inženýrské 

sítě na pozemcích v majetku města parc. č. 272 a parc. č. 270/1, k.ú. Bludovice, spočívající 

v právu oprávněného -vlastníka a stavebníka přeložky, ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 

- Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  IČO: 247 29 035, vstupovat a vjíždět na 

uvedené pozemky, umístit, provozovat či odstranit přeložku podzemního kabelu NN 

v rozsahu cca 104 m
2
, dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota služebnosti je 

sjednána jednorázově     ve výši 500,00 Kč + DPH, protože se jedná o přeložku vyvolanou 

stavbou města            

  

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné smlouvy 

o zřízení služebnosti 

 

                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                          T: ke stavebnímu řízení  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

22. Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4427/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 60, 61, 81, 82, 89/1, 91/3, 

626/1, k.ú. Šumbark spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení a v právu 

vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení „Reko MS Havířov 

-Smetanova + 4, číslo   stavby 7700071334 “   včetně    jeho   součástí,   příslušenství,    

opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 458.170,00 Kč + DPH, o 

výměře 2.290,85 m
2 

dle GP č. 1851-552/2017 ze dne 09.02.2018,
 
na dobu neurčitou ve 

prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 

Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 95 567 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení věcného 

břemene 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

23. Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4428/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a to parc. 

č. 2604/20, k.ú.  Prostřední Suchá spočívající  v  zřízení,  umístění,  provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční  soustavy podzemního kabelového vedení 

AYKY 4x25 v chráničce DVR110 a jistící skříň SP100 v rámci stavby: Havířov, 125/2, 

Kwiczala, příp. NNk, č. IP–12–8020777/VB2  za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + 

DPH, o výměře 1,10 m
2
 dle GP č. 3095-396/2017 ze dne 18.12. 2017, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a to parc. 

č. 2275/5, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, opravování a 

udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 

v chráničce DVR110 v rámci stavby: Havířov, 2274/1, Guĺa, příp. NNk, č. IP–12–

8020441/VB2  za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,80 m
2
 dle GP č. 

4312-33/2018 ze dne 08.03.2018, na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení věcného 

břemene - služebnosti   

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 30.09.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

24. Zřízení pozemkových služebností  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4429/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2938/3, 2938/15,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění  plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.250,00 Kč + DPH, (o výměře 10,00 m
2
), za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou 

úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 22,00 m
2
) dle GP č. 4273 – 2/20107 ze dne 

23.03.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 2809/50, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova 

č.p. 381, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Ing. Jiří Nytra, bytem 

………………………….., na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2310/3, 2734/1,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění  plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 3,00 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „B“), za 

účelem umístění  kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, 

(o výměře 7,00 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „C“) a za účelem umístění  sjezdu 

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře  13,00 m
2
 

 
– graficky 

označeno v GP písmenem „A“) dle GP č. 1334 – 11/2018  ze dne 07.03.2018 ve prospěch  

pozemku parc.č. 2310/5, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 436, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ing. Jiří Rybarčík  a MUDr. Renáta 

Rybarčíková , oba bytem ………………………….., na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4755,  

k.ú. Havířov - město za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve 

výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 1,00 m
2
) dle GP č. 2195-17/2018 ze dne 27.03.2018 ve 

prospěch budovy č.p. 1555, která stojí na pozemku parc.č. 4926/5, k.ú. Havířov - město, 

jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky MUDr. Karel Dostalík, bytem 

………………………….., a Mgr. Lenka Dostalíková, bytem ………………………….., na 

dobu neurčitou 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2491,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

3.784,00 Kč + DPH, (o výměře 30,27 m
2
) dle GP č. 4320-143a/2017 ze dne 06.03.2018 ve 

prospěch  pozemku parc.č. 2466/14, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 431, 

jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Lubomír Zuskin a Helena 

Zuskinová, oba bytem ………………………….., na dobu neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2491,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

3.140,00 Kč + DPH, (o výměře 25,12 m
2
) dle GP č. 4320-143c/2017 ze dne 06.03.2018 ve 
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prospěch  pozemku parc.č. 2379, k.ú. Bludovice, jimž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti je vlastník Regina Ondrušková, bytem ………………………….., na dobu 

neurčitou 

 

6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2734/1,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč  

+ DPH, (o výměře 7,00 m
2
) dle GP č. 1312-5/2017 ze dne 16.04.2018 ve prospěch  

pozemku parc.č. 2413/4, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p.362, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Karel Koláska a Dana Kolásková, oba bytem 

………………………….., na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení pozemkové 

služebnosti  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

25. Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

podanou výpověď nájemní smlouvy: 

 

1. na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 157,85 m
2
 v 1. nadzemním  

podlaží části D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nájemce spol. Salón 

Witová, IČO: 05900107 

2. na místnost sloužící k podnikání o celkové výměře 7,26 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části  

A budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nájemce spol. C.T.S. studio, a.s.,  

IČO: 26459132 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 

157,85 m
2 

v 1. nadzemním podlaží části D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, 

formou veřejné soutěže, za podmínek: 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.500,00 Kč/m2/rok bez DPH.  

2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4. Účel využití prostor není stanoven. 

 



33 
  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Navrhla odložit tento bod, končí rozpravu a dává hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4430/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 

157,85 m
2 

v 1. nadzemním podlaží části D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, 

formou veřejné soutěže. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

26. Záměr prodloužení pronájmu nemovitosti 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4431/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e 

 

záměr prodloužení pronájmu budovy bez č. p. na pozemku parc. č. 1271, k. ú. Havířov-město, 

o výměře 59,50 m
2
, nájemci p. Romanu Lípovi, IČO: 44080026, k dalšímu provozování 

zázemí tržiště 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

27. Pronájem a prodloužení pronájmu částí nemovitých věcí  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

 

Přijaté usnesení č. 4432/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 48,74 m
2
  

ve 2. poschodí obytného domu na ul. Obránců míru 3, Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České 

republice, z.s., IČO: 40613411, jako kancelář Prevence bezdomovectví, terénní služby, za 

podmínek: 

- nájemné 500,00 Kč bez DPH měsíčně 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- hrazení záloh za služby měsíčně 

 

2. pronájem části nemovité věci, a to stožáru STA na budově obytného domu ul. Střední  

504/3, Havířov-Šumbark, spol. ha-vel internet s.r.o. IČO: 25354973, k umístění 2 ks 

parabolických antén a kabelového vedení k poskytování radioreleové datové linky pro 

připojení služebny Policie ČR na ul. Moravské 498/31, Havířov-Šumbark, za podmínek:  

- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- nájemné 1.200,00 Kč ročně bez DPH 

- hrazení spotřeby el. energie na základě podružného měření 
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3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře  
62,52 m

2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř.  1134/83, Havířov-

Podlesí, spol. MOJE AMBULANCE Havířov – Podlesí s.r.o., IČO: 06025650, dohodou         
k 31. 5. 2018 

 
4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 62,52 m

2
   

v 1. poschodí budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř.  1134/83, Havířov-Podlesí, spol. 
MOJE AMBULANCE a.s., IČO: 27798941, jako ordinaci praktického lékaře, za podmínek: 
- nájemné 1.063,00 Kč/m

2
/rok bez DPH za nebytové prostory o výměře 46,81 m

2
 

  nájemné 213,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory o výměře 15,71 m

2
 

- nájem na dobu neurčitou od 1. 6. 2018 s šestiměsíční výpovědní lhůtou 
 
5. prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 

88,85 m
2 

v přízemí obytného domu ul. Fibichova 228/23, Havířov-Město, nájemci spol. 
FOKUS optik a.s., IČO: 25639854, k dalšímu provozování oční optiky s vyšetřovnou 
optometrie, za podmínek: 
- nájemné 4.103,00 Kč/m2/rok bez DPH za prodejní prostory o výměře 46,50 m2 
- nájemné 1.066,00 Kč/m2/rok bez DPH za ostatní prostory o výměře 42,35 m2 
- nájem na dobu určitou 5 let od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2023 

 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
 

 
28. Zvýšení nájemného o inflaci za prostory sloužící k podnikání  
 

 

Průběh rozpravy: 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                11 
Proti:  0  
Zdržel se:        0            
Nehlasoval: 0 
Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
 

Přijaté usnesení č. 4433/86RM/2018: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zvýšení nájemného za prostory sloužící k podnikání o průměrnou inflaci stanovenou ČSÚ  
za rok 2017 ve výši 2,5 % s účinností od 1. 7. 2018 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

29. Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu 

– p. Jana Kušová 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4434/86RM/2018: 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části nemovité věci 

– prostoru sloužícího k podnikání o výměře 58,99 m
2
 v přízemí obytného domu na Dlouhé 

třídě 475/27, Havířov-Město, z nájemkyně p. Jany Kušové, IČO: 22974415, na spol. HEMP 

CARE s.r.o., IČO: 29149631 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- účel: prodejna květin, zahrádkářských potřeb, rostlinných produktů a rostlinných doplňků 

- nájemné 1.276,00 Kč/m
2
/rok bez DPH    

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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30. Využití majetku – věci nalezené a majetek po zemřelých 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4435/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

nabytí nalezených movitých věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a majetku po zemřelých, u kterých bylo statutární město 

Havířov vypravitelem pohřbu, a nabylo majetek na základě usnesení soudu   

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej použitelných věcí dle přílohy č. 1, nabytých jako věci nalezené a majetku po 

zemřelých, prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

31. Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4436/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 48., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  

rozpočtové opatření č. 48., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

32. „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“ (stavba č. 17035)  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Dala slovo Ing. Martinkovi. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Zeptal se na zadání, je tam požadováno pojistné plnění ve výši 1 mil., jestli je to vzhledem 

k velikosti zakázky, dostatečný požadavek.  

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, vedoucí oddělení investic 

Vždy se to konzultuje. V další zakázce je to už vyšší. Není to nikde striktně dané, klik by to 

mělo být, je to spíš o pocitu, jestli se tam může něco stát nebo ne.  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Jde o to, jestli máte nějakou zkušenost. A pak se zeptal na průběh dílčí fakturace. To 

znamená, když je dokončena část díla, tak se to částečně převezme a provádí se dílčí 

fakturace? 
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Ing. Kateřina MIKULOVÁ, vedoucí oddělení investic 

Odpověděla, že je prováděna měsíční, to znamená, že po každém uzavřeném měsíci se dá 

zjišťovací protokol, zkontrolují se práce a proplatí. Není to striktně dané, nejsou jasné etapy. 

Je tady jedna podzemní nádrž a opravdu práce za daný měsíc se zkontrolují a práce se 

proplatí.  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Zeptal se, kdyby fakturace proběhla až na konci, jestli je to významně omezující faktor v 

soutěži.  

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, vedoucí oddělení investic 

Odpověděla, že ano. Pro město se dělá dobře. Mají 30 dnů fakturace. Stavba trvá třeba 4 

měsíce a kdyby se fakturovalo až na konci, tak je to pro ně velmi limitující faktor. Pokud jsou 

stavby kratší, tak se to dělá na konci stavby, ale u delších staveb se to proplácí měsíčně. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Dodal, že si myslí, že tento dotaz byl směřován ke stavbě chodníků. Práce je nekvalitní. Kolik 

peněz jim držíme? 

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, vedoucí oddělení investic 

Celkem 6 mil. držíme a neproplácíme. Neproplácíme fakturace.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4437/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

    práce „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“ (stavba č. 17035) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):   ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano ( měsíční)  

    poskytnutí zálohy:     ne 

    čerpání dotace:     ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:     ne 
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5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   červenec 2018   

    termín dokončení:     nejpozději do 120 dnů ode dne  

                                                                       účinnosti smlouvy    

 

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

 

7. základní způsobilost:  

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

znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich zapsán, ne starší 3 

měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, tj. výstavba retenčních nádrží/nebo  

objektů, poskytnutých za posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu 

uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 3 

stavebních zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba retenčních nádrží nebo 

objektů v minimální hodnotě 2.500.000,-Kč bez DPH. 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru: 

1. vodního hospodářství pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy 

alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

2. pozemní stavby pro osobu, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby 

SO 02 –  Stavební úpravy pro čerpací stanici, SO 03 Přespádování střešních svodů, PS 01 

Čerpání naakumulovaných vod, PS 02 Elektročást  (touto osobou může být i stavbyvedoucí 

nebo zástupce stavbyvedoucího) 

b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky zeměměřických činností 

c) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného vedení stavby u 

minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky musela být výstavba 

retenční nádrže, nebo objektů v minimální hodnotě  1.500.000 Kč bez DPH na 1 zakázce. 

 

11. další podmínky:      

- složení peněžité kauce v hodnotě  100 000  Kč za účelem zajištění splnění povinností    

vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění  

odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 1 000 000 Kč  

- záruka 60 měsíců včetně technologického zařízení 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  
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13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným  

v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Jímání srážkových 

vod na MFK v Prostřední Suché.“ 

 

u k l á d á  

 

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

malého rozsahu „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“  

              

        Z: vedoucí OÚR 

        T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

33. Stavba č. 14017 Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská - zahájení zadávacího řízení 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Zeptal se, jestli oslovené firmy mají s takovýmto druhem staveb zkušenosti.  

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, vedoucí oddělení investic 

Odpověděla, že samozřejmě. Ověřovali to, zjišťovali, jestli mají tyto zkušenosti.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4438/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

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

   „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ (stavba č. 17017) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   350.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   červenec 2018 (účinnost smlouvy) 

termín ukončení: nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne  

 účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru 

smluv) 

  

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

      (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle 

ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

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

předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických 

činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení  

včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních 

prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže 

poskytnutí min.: 
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a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového multifunkčního hřiště 

v minimální hodnotě 7.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce  

b)  2 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového skateparku s povrchem 

z hlazeného betonu v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 

1 zakázce  

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i společně 

stejnou zakázkou) 

 

-  seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat 

odborné vedení provádění stavby 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může být i stavbyvedoucí 

nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru pozemní stavby 

b)  vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených zakázek, přičemž 

předmětem každé byla výstavba nového multifunkčního hřiště v minimální hodnotě 

7.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky zeměměřických 

činností, a to úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.,  

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění pozdějších předpisů  

 

13.  podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. e) zákona předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost poddodavatelů dodavatele 

v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů dodavatele, 

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel podílet, pokud jiné právní 

předpisy takové oprávnění vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním v minimální výši 

10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno 

v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14.  podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v záruční době ve výši 

5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení písemné výzvy dodavatele 

zadavateli k převzetí dokončeného díla 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 1 

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 
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p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,  

Zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek účasti 

vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

34. Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2018 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4439/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, a to 

v měsíci červenci a srpnu 2018, dle přílohy č. 1  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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35. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní  
místo ředitele MŠ Přímá Havířov 

 

 
Průběh rozpravy: 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Požádala o posunutí termínu zasedání komise z důvodu 
dovolené na 30.5.2018. Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                10 
Proti:  0  
Zdržel se:        1           
Nehlasoval: 0 
Omluveni: 0 
Přítomno 11 členů RMH 
 
Přijaté usnesení č. 4440/86RM/2018: 
 
Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy Havířov-
Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 ve složení: 

 
Předsedkyně:    
Mgr. Jana Feberová  primátorka města, zástupce zřizovatele  

 
Další členové:  
Bc. Alena Zedníková  náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj, zástupce zřizovatele 
Mgr. Kamila Králová  zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
Bc. Yvetta Poláková  odborník v oblasti státní správy 
paní Kamila Witasková  pedagogický pracovník MŠ Přímá Havířov 
Mgr. Iveta Galušková  školní inspektorka České školní inspekce  
 
Odborník s hlasem poradním:  
PaedDr. Svatopluk Novák      člen školské komise Rady města Havířova 
 
p o v ě ř u j e 
 
podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise Mgr. Janu Feberovou, primátorku 
města 
 
u k l á d á 
 
učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením pracovního 
místa ředitele MŠ Přímá Havířov bezodkladně po jejím jmenování 
 

       Z: zástupce vedoucího OŠK 
        T: květen 2018  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, zdržel se1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

36. Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými  organizacemi  

zřízenými statutárním městem Havířov  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4441/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75085747) 

 

peněžitý dar ve výši 6 700 Kč od společnosti Jaroslav Straka s.r.o., Soběšovice 82, 739 39 

Soběšovice, IČO: 25360736 – vybavení taneční skupiny – sportovní trička s potiskem 

a šátky na soutěžní sezónu roku 2018 

 

2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221) 

 

- peněžitý dar ve výši 2 000 Kč od Andrey Pakuzové, Pavlovova 586/8,  

736 01 Havířov-Město – ke konání výroční školní akademie pořádané u příležitosti 60. 

výročí školy v roce 2018 

- peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI,  

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 – úhrada nákladů  

na pořádání exkurze 

 

3. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  

    (IČO: 61988600) 

 

peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI, Konzumní 298/6a, 

736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 – úhrada dopravy žáků na exkurzi 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

37. Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím se zapojením  

se do projektu vyhlášeného MPSV ČR 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Zeptala se na termíny podání žádosti. Končí rozpravu a 

dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4442/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

1. se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací na pozici partnera s finančním 

příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 

školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“, kde žadatelem o finanční podporu, 

v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, výzvy číslo 30_18_008 je 

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692  

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace  

(IČO: 70958149) 

 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  474 621,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace (IČO: 

61988588) 

 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  149 205,00 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti 

 

2. s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Moravskoslezským 

krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 a příspěvkovými organizacemi 

uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení 
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p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem formulářů „Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkových 

organizací do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální 

pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem“ 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

38. Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci ZŠ F. Hrubína 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4443/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací města: 

 

 Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČO: 61988723) 

 

- poskytovatel dotace:   Nadace ČEZ  

název programu:     Zaměstnanecké granty 

název projektu:   Rovné šance vzdělávání žáků s PAS, SPU 

a zdravotním znevýhodněním 

požadovaná výše dotace:    30 000 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti  

 

- poskytovatel dotace:   Nadační fond Veolia  

název programu:     Minigranty 

název projektu:  Rovné šance vzdělávání žáků s PAS, SPU 

a zdravotním znevýhodněním 

požadovaná výše dotace:    42 000 Kč 
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spolufinancování:   bez spoluúčasti  

 

- poskytovatel dotace:   Fond Sidus, z. ú.  

název programu:     Výzva 2018 

název projektu:  Žák s oboustrannou těžkou nedoslýchavostí  

 Pomůcka Roger (FM) systém 

požadovaná výše dotace:    55 000 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti  

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

39. Pořízení SW portálu pro prezentaci sportu ve městě  

Havířově – doplňující informace 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4444/86RM/2018: 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
doplňující informace k záměru pořízení SW portálu pro prezentaci sportu ve městě Havířově 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

n e s c h v a l u j e  
 

realizovat v současné době pořízení SW portálu pro prezentaci sportu ve městě Havířově 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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PŘESTÁVKA 

 

10 minut 
 

 
 

44. Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská  

       knihovna Havířov   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4445/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím níže uvedeného finančního daru příspěvkovou organizací Městská knihovna 

Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město: 

 

druh a hodnota daru:  finanční dar ve výši 500 Kč 

poskytovatel daru:      Kasalová Marcela, ………………………….. 

specifikace daru: Nákup předplatného časopisu ELLE pro rok 2019 pro oddělení  

hudby a  umění 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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47. Souhlas s podáním výpovědi společnosti CZECH PRINT CENTER a.s. 

– tisk Radničních listů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4446/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

s ch v a l u j e 

 

1. Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985 podání výpovědi Smlouvy  

o dílo na polygrafické práce - tisk městského periodika Radniční listy společnosti CZECH 

PRINT CENTER a.s., IČ: 43875548, se sídlem Černokostelecká 613/145, Praha 10, 

Malešice. 

 

2. Uzavření Smlouvy o dílo k zajištění polygrafických prací – tisku městského periodika  

Radniční listy se společností Kartis + Co s.r.o., IČ: 25861441, se sídlem Borovského 

717/14, Karviná - Ráj, na dobu určitou dle důvodové zprávy. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. Poděkovala paní ředitelce za organizaci oslav 1. máje. 

Pan náměstek si stěžoval na začátek promítání kino.  

 

 

50. „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4447/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

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

    „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ano (čtyři části dle Přílohy č. 3) 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   květen 2018  

    termín dokončení:  do 20 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

smlouvy    

 

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

    
7. základní způsobilost:  

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

znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich zapsán,  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,  

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. další podmínky:      

- záruka jednotlivých částí veřejné zakázky dle Přílohy č. 3 

- dodavatel nebude moci využít poddodavatele na dodání předmětu plnění a prokázání  

kvalifikace 

 

10. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  
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11. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle Přílohy č. 1 

 

12. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným  

v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem 

dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup 

PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“ 

 

u k l á d á  

 

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

malého rozsahu „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“  

       

          Z: vedoucí ORG 

               T: 05/2018 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

51. „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4448/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

„Program pro ochranu osobních a citlivých dat“   
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2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace): ano (dodání programu a roční technická podpora)  

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení: červen 2018 (účinnost smlouvy, tj. zveřejnění 

v registru smluv) 

termín dodání programu:   nejpozději do září 2018  

následný provoz programu   

technická podpora:  do roku 2022 

 

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

    
7. základní způsobilost:  

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede 

dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich zapsán, ne 

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru jako předmět veřejné 

zakázky, tj. dodávka programu pro ochranu osobních a citlivých dat v minimální hodnotě 

500 000 Kč bez DPH/1 dodávka, poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podání 

nabídky, 

 

11. další podmínky:      

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o 

pojištění  

  odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 5 000 000 Kč. 

- záruka 24 měsíců  

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise/komise pro posouzení nabídek dle Přílohy č. 1 
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14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným  

v Příloze č. 2   

 

p o v ě ř u j e  

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem 

dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Program pro ochranu osobních a citlivých dat“ 

  

u k l á d á  

 

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

malého rozsahu „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“  

              

         Z: vedoucí ORG 

         T: 06/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

52. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Komplexní údržba veřejné zeleně  

v okrscích č. 3 a č.4“ se společností Technické služby Havířov a.s.    
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4449/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení č. 4285/84RM/2018 ze dne 28. 3. 2018 ve znění – Rada města schvaluje  uzavření 

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 437/OKS/2017 ze dne 30. 5. 2017 uzavřené mezi statutárním 

městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 
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66/1461, 736 01 Havířov-Město (dále jen „TSH a.s.“), kterým se upravuje článek III. Předmět 

díla, odst. 1.2. písm. a) původní smlouvy 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 437/OKS/2017 ze dne 30. 5. 2017 uzavřené mezi 

statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, 

Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město (dále jen „TSH a.s.“), kterým se upravuje článek 

III. Předmět díla, odst. 1.2. písm. a) původní smlouvy a nově zní takto: 

 

a)  provádění kosení intenzivních, extenzivních a ostatních ploch I. kategorie a ostatních ploch 

II. kategorie (příloha č. 2), a to včetně shrabání a svozu a uložení zeleného odpadu; kosení 

travnatých ploch bude prováděno dle potřeby a klimatických podmínek na základě 

měsíčního plánu prací zhotovitele odsouhlaseného objednatelem - odborem komunálních 

služeb. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli vždy k 30.4. daného kalendářního roku     

aktualizovaný seznam svěřených ploch s uvedením čísel parcel a jejich výměr 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

437/OKS/2017        

Z: vedoucí OKS 

                                                                                                                      T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

53. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním  

označením O7 pro paní Ing. Jarmilu Žurkovou  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4450/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova                                                                                           

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

společnou žádost paní Naděždy Žurkové a paní Ing. Jarmily Žurkové, bytem 

………………………….. o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení 

vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Chrpová pro vozidlo se 

speciálním označením O 7. 

 

n e s c h v a l u j e  

 

udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace za účelem 

zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na území města Havířova, 

schválených Radou města Havířova, dne 28. 6. 2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení 

vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Chrpová v Havířově pro vozidlo 

se speciálním označením O 7. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

54. Zjednosměrnění částí ulic Moskevská a Astronautů v Havířově – Městě  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4451/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

realizaci navržených změn v organizaci dopravy na ul. Moskevská a Astronautů a způsob 

medializace plánovaných opatření 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

55. „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4452/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

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

dětského hřiště v centrálním parku“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:     ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   druhá polovina měsíce června 2018 (účinnost 

      smlouvy) 

    termín dokončení:     nejpozději do 45 dnů ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy v registru smluv) 

          

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

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede 

dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich zapsán, ne starší  

3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- doklady prokazující shodu s požadovanou technickou normou nebo technickým 

dokumentem, tj. prohlášení o shodě vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, k požadovaným výrobkům, na něž se prohlášení o shodě vztahuje 

 

11. další podmínky:      

- záruční doba 74 měsíců 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise / komise pro posouzení nabídek dle Přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným  

v příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů souvisejících se 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště v 

centrálním parku“ 

 

u k l á d á  

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

malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ 

              
          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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56. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů – Technické služby  

Havířov a.s.  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4453/86RM/2018: 
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e   
 
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci přidělování palivového dřeva se 
společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 66/1461,736 01 Havířov- 
Město, IČO: 25375601 ke Smlouvě o dílo č. 437/OKS/2017 „ Komplexní údržba veřejné 
zeleně v okrscích č. 3 a č. 4“, po dobu platnosti Smlouvy o dílo. 
        

p o v ě ř u j e 

 
primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě č. 
437/OKS/2017, „Komplexní údržbu veřejné zeleně v okrscích č. 3 s č. 4“ se společností 
Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601 
 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
 

 

57. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se Zámecký dvůr s.r.o.   
 

 

Průběh rozpravy: 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                11 
Proti:  0  
Zdržel se:        0            
Nehlasoval: 0 
Omluveni: 0 
Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4454/86RM/2018: 
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e   

 
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci přidělování palivového dřeva  
se společností Zámecký dvůr s.r.o. se sídlem U Statku 301/1, 736 01 Havířov-Bludovice, 
IČO: 27834395 ke Smlouvě o dílo č. E/1158/OMH/04 údržba veřejné zeleně v okrsku č. 2, ve 
znění dodatků č. 1-2, po dobu platnosti Smlouvy o dílo.    

p o v ě ř u j e 

 
primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě  
č. E/1157/OMH/04 údržba veřejné zeleně v okrsku č. 2 se společností Zámecký dvůr s.r.o.  
se sídlem U Statku 301/1, 736 01 Havířov-Bludovice, IČO: 27834395 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
 

 
58. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů - Zdeněk Hečko  

– FA-HE Lesotechnika  
 

 

Průběh rozpravy: 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                11 
Proti:  0  
Zdržel se:        0            
Nehlasoval: 0 
Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
 

 

 



62 
  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Přijaté usnesení č. 4455/86RM/2018: 
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e   

 
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci přidělování palivového dřeva se 
společností Zdeněk Hečko – FA-HE Lesotechnika se sídlem Škarabelova 142, 738 01 Frýdek 
- Místek, IČO: 46146377 ke Smlouvě o dílo č. E/1157/OMH/04 údržba veřejné zeleně 
v okrsku č. 1, ve znění dodatků č. 1-2, po dobu platnosti Smlouvy o dílo 

      
p o v ě ř u j e 

 
primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě č. 
E/1157/OMH/04 údržba veřejné zeleně v okrsku č. 1 se společností Zdeněk Hečko – FA-HE 
Lesotechnika se sídlem Škarabelova 142, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 46146377 
 
          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 
 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
 

 
59. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  

Havířov a.s. k nájmům hrobových míst  
 

 
Průběh rozpravy: 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                11 
Proti:  0  
Zdržel se:        0            
Nehlasoval: 0 
Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 
Přijaté usnesení č. 4456/86RM/2018: 
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e   
 
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci Mandátní smlouvy na uzavírání smluv 
o nájmu hrobových míst a vybírání úhrady za poskytované služby od fyzických osob za 
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pronájem hrobových míst se společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 
66/1461,736 01 Havířov- Město, IČO: 25375601 ke smlouvě č. 72/MH/01 ve znění dodatků 
č. 1 – 3, po dobu platnosti Mandátní smlouvy 72/MH/01   
 

p o v ě ř u j e 

 
primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů k Mandátní smlouvě č. 
72/MH/01 na uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a vybírání úhrady za poskytované 
služby od fyzických osob za pronájem hrobových míst ve znění dodatků č. 1 – 3, se 
společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, 
IČO: 25375601 
          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 
 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
 

 

60. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  
Havířov a.s. k provozování dešťové kanalizace 

 

 

Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                10 
Proti:  0  
Zdržel se:        0            
Nehlasoval: 1 
Omluveni: 0 
Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4457/86RM/2018: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   

 
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci provozování dešťové kanalizace ve 
vlastnictví statutárního města Havířov se společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem 
Karvinská 66/1461,736 01 Havířov- Město, IČO: 25375601 ke smlouvě č. 922/OKS/2015 o 
provozování dešťové kanalizace, po dobu platnosti smlouvy o provozování dešťové 
kanalizace 

        
p o v ě ř u j e 

 
primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě 
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č. 922/OKS/2015 o provozování dešťové kanalizace, se společností Technické služby 
Havířov a.s. se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601 
 
          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 
 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
 

 

61. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  

Havířov a.s. k provozování splaškové kanalizace 

 

 

Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                 9 
Proti:  0  
Zdržel se:        0            
Nehlasoval: 2 
Omluveni: 0 
Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4458/86RM/2018: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   

 
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci provozování splaškové kanalizace ve 
vlastnictví statutárního města Havířov se společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem 
Karvinská 66/1461,736 01 Havířov- Město, IČO: 25375601 ke smlouvě č. 1758/OKS/2011 o 
provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, ve znění dodatků č.1 – 3, po dobu platnosti 
smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 

        
p o v ě ř u j e 

 
primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě  
č. 1758/OKS/2011 o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, ve znění dodatků č.1 – 3, 
se společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, 
IČO: 25375601 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 

 

62. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  

Havířov a.s. – k provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata 

v Havířově – Prostřední Suché  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4459/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci provozování Útulku pro opuštěné psy 

a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché statutárního města Havířov se společností 

Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 66/1461,736 01 Havířov- Město, IČO: 

25375601 ke smlouvě č. 1421/OKS/09 o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná 

zvířata v Havířově – Prostřední Suché, ve znění dodatků č.1 – 4, po dobu platnosti smlouvy o 

provozování Útulku   

        

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě č. 

1421/OKS/2009 o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově - 

Prostřední Suché, ve znění dodatků č. 1 – 4, se společností Technické služby Havířov a.s. se 

sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601 

 

         Z: vedoucí OKS 

         T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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45. Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

 

Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                10 
Proti:  0  
Zdržel se:        0            
Nehlasoval: 1 
Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
 

Přijaté usnesení č. 4460/86RM/2018: 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  
 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava Seiferta 
1530/14, Havířov-Město, pořízení 35 ks polohovacích postelí vč. příslušenství 
v předpokládané hodnotě 1.750.000 Kč           

          Z: ředitel DsH, p.o. 

          T: září 2018 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
 

 

46. Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  
příspěvková organizace 

 

 
Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                10 
Proti:  0  
Zdržel se:        0            
Nehlasoval: 1 
Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4461/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava Seiferta 

1530/14, Havířov-Město přijetí věcného daru v celkové hodnotě 39.900 Kč od dárce Jarmila 

Kubíková, bytem Hlavní 140/10, Těrlicko - Hradiště 

 

                    Z: ředitel DsH, p.o. 

          T: květen 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

63. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace  

o konání řádné valné hromady 22.5.2018 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4462/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO  

45193665 (dále jen „společnost“), dne 22. května 2018 od 10.00 hodin do sídla společnosti 

na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  

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

3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1 
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u k l á d á  

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 

bod 2.  - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady  – hlasovat pro schválení  

jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy    

č. 2 

bod 3. - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob   

pověřených sčítáním hlasů  – hlasovat pro dle návrhu představenstva dle Přílohy  

č. 1  

bod 4.  - Prezentace těchto materiálů:  

a) Výroční zpráva za účetní období  roku 2017, zpráva představenstva o 

podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 

2017  - vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 

b) řádná účetní závěrka za účetní období  roku 2017 - vzít na vědomí dle Přílohy  

č. 1 a Přílohy č. 3 

bod 5. - Návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období  roku 2017 - vzít na vědomí 

dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 

bod 6.  - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období toku 2017, k návrhu 

na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 a výsledek přezkumu 

zprávy o vztazích za účetní období 2017 - vzít na vědomí dle Přílohy č. 1  

a Přílohy č. 5 

bod 7.  - Zpráva výboru pro audit o jeho činnosti – vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 

bod 8. - 

 

 

 

Schválení  

a) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku za účetní období  roku 2017, výroční zprávy za účetní období roku 2017, 

řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 - hlasovat pro dle Přílohy č. 1 a 

Přílohy č. 3 

b) rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 včetně stanovení výše a 

způsobu výplaty podílu na zisku - hlasovat pro dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 3 a dle 

Přílohy č. 4, tj. rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2017 v celkové výši 

298.727.616,24 Kč tak, že část zisku ve výši 297.424.550,00 Kč bude rozdělena 

mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 

1.303.066,24 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let  

bod 9.  - Změna stanov společnosti – hlasovat pro změnu stanov dle návrhu představenstva  

dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6 

bod 10. - Volba 13 členů představenstva – hlasovat pro zvolení za členy představenstva dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 1:  

Felix Parra Mediavilla 

Luis Francisco de Lope Alonso 

Isidoro Antonio Marbán Fernándéz 

Luis Carrero Bosch 

José María Álvarez Oblanca 

Mark Muller Aquirre 

Francisco José Araque Padilla 

prof. Dr. Ing. Miroslava Kyncla 

Ing. Václava Holečka 

Ing. Miroslava Šrámka 

Mgr. Věru Palkovou 

Ing. Zdeňka Trejbala, Ph.D. 

Ing. Ladislava Šincla 
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bod 11. - Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva – hlasovat 

pro schválení smlouvy o výkonu funkce dle návrhu představenstva dle  Přílohy č. 1 

a dle Přílohy č. 7 

bod 12. - Volba 2 členů dozorčí rady – hlasovat pro zvolení za členy dozorčí rady dle návrhu 

představenstva  dle Přílohy č. 1: 

RNDr. Lukáše Ženatého, Ph.D. 

Raul Martí Segura 

bod 13. - Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady – hlasovat 

pro schválení smluv o výkonu funkce dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a 

dle Přílohy č. 8 

bod 14. - Určení auditorské společnosti pro ověření účetní závěrky za účetní období 2018 

včetně výroční zprávy za účetní období za rok 2018 a zprávy o vztazích za účetní 

období 2018 – hlasovat pro určení auditora dle návrhu představenstva dle Přílohy 

č.1, a to společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO 49620592 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

64. Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady  

konané dne 29. 3. 2018 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4463/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zprávu o průběhu valné hromady společnosti 

Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá,  

IČO  47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 29. března 2018 v sídle společnosti,  

dle důvodové zprávy  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

65. Změny v povodňové komisi   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4464/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

pana Ing. Rostislava Šimanského z Povodňové komise města Havířova k  2.5.2018 

 

j m e n u j e  

 

pana Ing.  Pavla Švarce členem Povodňové komise města Havířova k  3.5.2018                                         

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

66. Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu  

ochránců přírody Nový Jičín   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4465/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost Základní organizace č.70/2 Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 

01, o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 40 000,- Kč na provoz 

Záchranné stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě v roce 2018  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč z výdajové části OJ 02 z  rozpočtu statutárního města 

Havířova na rok 2018 Základní organizaci č.70/2 Českého svazu ochránců přírody Nový 

Jičín, IČ 47 65 79 01, na provoz Záchranné stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích 

na Moravě v roce 2018 s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2018 

          

p o v ě ř u j e 

 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Základní organizací č.70/2 Českého 

svazu ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru 

životního prostředí 

Z: vedoucí OŽP 

         T: 15.6.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

67. Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení k rámcové  

smlouvě uzavřené s Technickými službami Havířov a.s.            
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4466/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě o zajištění slušného způsobu pohřbení 

č.726/OVŽÚ/2017, uzavřené s Technickými službami Havířov a.s., kterým se mění Ceník 

nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení (viz příloha) 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem Dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě č. 726/OVŽÚ/2017 

  

                                                                                               Z: vedoucí OVŽÚ 

                   T: 18.05.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

68. Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem  

Havířovem 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4467/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

upravenou Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem za rok 

2016 dle přílohy 

 

u k l á d á 

 

zveřejnit Výroční zprávu na www města a ve vstupní hale Radnice 

          Z: vedoucí OKP 

T: 31.5.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

69. Počet členů zastupitelstva – volební období 2018 - 2022   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4468/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova stanovit pro volební období 2018 – 2022 počet členů 

Zastupitelstva města Havířova na 43. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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70. Odvolání proti rozhodnutí Městského kulturního střediska Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4469/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

r o z h o d l a 

 

podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“), zrušit rozhodnutí Městského kulturního střediska Havířov o 

částečném odmítnutí žádosti o informace č.j. MKS-Ha/1/180/2018 ze dne 14.2.2018 a vrátit 

žádost o poskytnutí informace podanou panem Martinem Kmecem zpět Městskému 

kulturnímu středisku Havířov k novému projednání (viz Příloha) 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

40. Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ K. Světlé 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4470/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov – Podlesí 

K. Světlé 1/1372  okres Karviná (IČO:48805424) 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:   Výzkum, vývoj a vzdělávání 

název projektu:    Škola pro všechny 

požadovaná výše dotace:   1 661 000 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

41. Dodávka šikmých plošin a drobné stavební úpravy – posouzení 

podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

– ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Bc. Pavel RAPANT, MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Zeptal se na podmínky zadávacího řízení. Proč není u obou prací stejná doba realizace. 

 

PaedDr. Svatopluk NOVÁK, ředitel ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 

Odpověděl, že je to děláno kvůli termínům IT projektu a ty plošiny se můžou dělat kdykoliv, 

protože je to na schodišti, které se téměř nepoužívá. Nenaruší to chod školy ani děti. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        1           

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4471/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 
p o s o u d i l a  

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh dodavatelů 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka šikmých plošin a drobné stavební 

úpravy“ příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, 

příspěvková organizace 

 

1. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

rozdělení veřejné zakázky na části: ano     

                                                                   část A - Dodávka šikmých schodišťových plošin 

část B - Stavební práce na zajištění 

bezbariérovosti WC a úprava učeben     

(možnost podání nabídky na obě části veřejné 

zakázky nebo pouze na jednu část veřejné 

zakázky)  

 

2. dílčí plnění (fakturace):   ne  

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   
    předpokládané zahájení:   červen 2018 

    termín dokončení:     část A - nejpozději do 90 kalendářních dní  

ode dne  

                                                                       účinnosti smlouvy  

      část B - nejpozději do 60 kalendářních dní  

ode dne  předání staveniště 

 

5. hodnotící kritérium:                     nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 
6. základní způsobilost:  

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 

měsíce přede dnem podání nabídky 

 

7. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele ne starší 3 měsíce 

přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

8. ekonomická kvalifikace:    nepožadovat 
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9. technická kvalifikace (pouze pro část A):  

-  minimálně 1 významná dodávka obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky 

v minimální  hodnotě 300 000 Kč bez DPH / 1 dodávka poskytnutá za poslední 3 roky přede 

dnem podání nabídky 

 

10. další podmínky:  

- část A - záruka min. 24 měsíců 

- část B - záruka min. 60 měsíců 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným  

v Příloze č. 2 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

42. Schválení výjimek ze Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými  

organizacemi města pro ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        1            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4472/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 
Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, 

IČO: 61988600, k veřejným zakázkám týkajícím se projektu „Modernizace odborné učebny 

fyziky-chemie, bez bariér“ dle výzvy 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty 

ITI v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  
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1. výjimku z článku IV odst. 7. písm. b) Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými  

organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016 (dále jen „Zásady“), na jejímž základě nebude 

výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace zveřejněna na webových stránkách ani na 

profilu příspěvkové organizace 

2. výjimku z článku IV odst. 8. Zásad, na jejímž základě bude ve výzvě k podání nabídky a  

prokázání kvalifikace uvedena maximální nabídková cena, která nesmí být překročena 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

43. „Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků – Dodávka ICT“ 

– posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu ZŠ Mládežnická Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4473/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 
Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958114, k veřejným zakázkám týkajícím se projektu „Rekonstrukce dvou odborných 

učeben cizích jazyků“ dle výzvy 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  

 

1. výjimku z článku IV odst. 7. písm. b) Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými  

organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016 (dále jen „Zásady“), na jejímž základě nebude 

výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace zveřejněna na webových stránkách ani na 

profilu příspěvkové organizace 

2. výjimku z článku IV odst. 8. Zásad, na jejímž základě bude ve výzvě k podání nabídky a  

prokázání kvalifikace uvedena maximální nabídková cena, která nesmí být překročena 
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p o s o u d i l a  

 
bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh dodavatelů 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Rekonstrukce dvou odborných učeben 
cizích jazyků – Dodávka ICT“ příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí 
Mládežnická 11/1564 okres Karviná 

 
1. následné veřejné zakázky (opce):  ne 
    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 
     
2. dílčí plnění (fakturace):   ne 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ano 
    přenesená daňová povinnost:  ne 
 
3. varianty nabídky:    ne 
 
4. dobu realizace veřejné zakázky:   
    předpokládané zahájení:   červen 2018 
    termín dokončení:     nejpozději do 20. 8. 2018    
 
5. hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

    
6. základní způsobilost:  
- čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, 
nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo 
sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
 
7. profesní způsobilost:  
- ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 
- oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky  
 
8. ekonomická kvalifikace: 
- nevyžadováno 
 
9. technická kvalifikace:  
- seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední tři roky před 
zahájením zadávacího řízení s uvedením nejméně dvou dodávek, jejichž předmětem byla 
dodávka ICT, každá v minimálním finančním objemu 550 000,00 Kč bez DPH 

 
10. další podmínky:      
- záruka 36 měsíců 
 
11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  
 
12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 
 
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným 
v Příloze č. 2 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
 

 

48. Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu 
        

 

Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  
 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Nahlásila střet zájmu. 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4474/86RM/2018: 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost SANTÉ – centrum ambulantních a pohybových služeb, příspěvková organizace, IČO: 

00847470, o bezplatný pronájem Městské sportovní haly, na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, 

k pořádání VIII. ročníku ve sportu Boccia a XII. ročníku v sálové kopané dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpůjčku prostor Městské sportovní haly SANTÉ – centrum ambulantních a pohybových  

služeb, příspěvková organizace, IČO: 00847470, ke konání VIII. ročníku ve sportu Boccia 

dne  25. 4. 2018 a XII. ročníku v sálové kopané  dne 17. 10. 2018, bez úhrady nákladů 

souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

2. výpůjčku prostor bez úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor  

Městské sportovní haly SANTÉ – centrum ambulantních a pohybových služeb, příspěvková 

organizace, IČO: 00847470, ke konání dalších ročníků ve sportu Boccia a dalších ročníků 

v sálové kopané  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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49. Žádost o souhlas s užíváním služebního vozidla i k soukromým účelům  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        2            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4475/86RM/2018: 

 
Rada města Havířova 
 
schvaluje  

 

1. návrh Smlouvy o užívání služebního osobního motorového vozidla dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Smlouvy o užívání služebního osobního motorového vozidla: tovární značka 

ŠKODA OCTAVIA, registrační značka vozidla 7T1 2479  mezi Správou sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov a jejím ředitelem Ing. Radomírem Kácalem  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9, zdrželi se 2. Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 

5 minut 
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71. Jmenování vedoucího odboru komunálních služeb MMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4476/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

ode dne 1.6.2018 Ing. Gerarda Krupu do funkce vedoucího odboru komunálních služeb 

Magistrátu města Havířova  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

72. Jmenování vedoucího odboru právních služeb MMH 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

ode dne 7.5.2018 Mgr. Šárku Škopkovou do funkce vedoucí odboru právních služeb 

Magistrátu města Havířova  

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  
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Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Navrhl změnu na pozici vedoucího a to pana Mgr. Tomáše Kociána. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova  

Jen upozornil, že termín 7.5.2018 nemusí být realizovatelný. Jestli tam nebude 2 měsíční 

výpověď.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Končí rozpravu a dává hlasovat o změněném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4477/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

ode dne 7.5.2018 Mgr. Tomáše Kociána do funkce vedoucí odboru právních služeb 

Magistrátu města Havířova  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

86. Schválení žádosti  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Jen doplnil jméno, které chybělo v usnesení. Na ministerstvu je dohodnuto, že jim bude 

zaslána žádost s průvodním dopisem. Do generálských hodností se jmenuje u příležitosti 

státního svátku 28.10., tak oni na to potřebují 5 měsíců. Mělo by se to stihnout. Panu 

Ihnatíkovi je 96 let. Tyto návrhy nemůže podávat fyzická osoba, proto to schvaluje rada 

města. Byl navržen na ocenění města.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Končí rozpravu a dává hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4478/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti Ministerstvu obrany o jmenování válečného veterána plk. Jána Ihnatíka  

do vyšší vojenské hodnosti. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem a zasláním žádosti 

Ministerstvu obrany České republiky.  

 

Z: náměstek primátorky pro  

           ekonomiku a správu majetku  

T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 
 

RŮZNÉ 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

- Otevřela bod různé a informovala o termínu 9.-10.6. jsou v Jastrzebiu Zdrój oslavy a 

zvou tři zástupce města na hlavní oslavu. Zeptala se kdo by  měl zájem jet. Přihlásit se 

musí do 7.5.2018 takže kdo by chtěl jet, musí se do pátku nahlásit.  

- Další věc o které informovala je ta, že přes Mgr. Havlů byl přiznán projekt mezi 

partnerská města – návštěva Bruselu, od 8.-13.7.2018 kde může jet 5 lidí. Jede pan 

Koch, Havlů a paní Maňhalová, kdo by chtěl jet do Bruselu, tak se nahlaste.   

- Zbývá asi 10 dní, aby byla poslána na SŽDC studie, jak chceme, aby vypadala hala 

nádraží. Potřebují zpracovat projektovou dokumentaci. V pondělí na poradě vedení.  

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Zeptala se, jestli se ví, kdo jede z komise do Jastrzebia. Chtěla by jet.  

 

Petra MAŇHALOVÁ, DiS., ekonom kanceláře primátora 

Upřesnila kdo jede na tyto slavnosti. Paní Šimková, paní Sloveňáková a pan Lapisz. 
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Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Přihlásila se spolu s panem Niemiecem.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Další cesta je do Turčianských Teplic. Tam se také musí přihlásit čtyři členové. 16.6.-

17.6.2018. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Přihlásila se.  

 

PŘESTÁVKA 

 

5 minut 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Navrhuje změnu v komisi pro regionální spolupráci a partnerské vztahy. Rada města odvolává 

paní Janinu Želinskou a jmenuje paní Markétu Nowakovou. Končí rozpravu a dává hlasovat o 

tomto návrhu.   

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4479/86RM/2018: 

 

Změny v komisi pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

z funkce členky komise pro partnerské vztahy a regionální spolupráci RMH  

paní Janinu Želinskou 

 

j m e n u j e 

 

členkou komise pro partnerské vztahy a regionální spolupráci RMH  

paní Markétu Nowakovou 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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Pro tuto chvíli poděkovala za účast a další jednání pokračuje ve 13:30 na Zámku Havířova 

valnými hromadami MRA, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

 

 

 

K O N E C RMH 

 

 
 

12:00 hod. 
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zz  jjeeddnnáánníí  jjeeddiinnééhhoo  ssppoolleeččnnííkkaa  vv  ppůůssoobbnnoossttii    

vvaallnnéé  hhrroommaaddyy  ssppoolleeččnnoossttii    

MMěěssttsskkáá  rreeaalliittnníí  aaggeennttuurraa,,  ss..rr..oo..  
IIČČOO  6644008844774444  

 
 

 
 

 

konaného dne 02.05.2018 

v rámci 86. schůze Rady města Havířova  

 

v místě  

Hotel ZÁMEK, K Zámečku 243/2, Havířov - Město, v 1. patře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha zápisu)  
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73. Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka 

v působností valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady  
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se 

sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

v o l í  

 

Předsedu valné hromady: ........................................  

Skrutátora: .............................................................. 

Zapisovatele: .......................................................... 

2. ověřovatele zápisu: ............................................ 

 

s c h v a l u j e  

 

pořad jednání valné hromady MRA, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou  

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 

                 - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

                   a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

                   za rok 2017 

                 - o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017 

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017, vč. stanovení výše, termínu a 

způsobu výplaty podílu na zisku  

7. Různé  

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přivítala členy rady, jednatele společnosti a členy dozorčí 

rady na jednání jediného společníka v působnosti valné hromady MRA, s.r.o. a vyzvala 

jednatele, aby shrnuli uplynulé období.  
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Róbert MASAROVIČ, MSc., jednatel společnosti MRA, s.r.o. 

Zrekapituloval minulé období. Řekl, že do společnosti vstoupili zhruba před rokem. Ve 

společnosti docházelo k neustálým sporům mezi statutárním zástupcem a ředitele společnosti. 

Tento stav se vyřešil tím, že byli oba odvoláni a od 1.7.2017 je společnost bez ředitele. Dnes 

řídí společnost sdílenými pravomocemi dva jednatelé, rozjela se sanace osmi bytových domů, 

jsou nové webové stránky, zahájil se projekt BONUS CARD, připravili se na GDPR. 

Dokončila se výměna oken, kterou řídil malý tým, pod vedením pana Jusku. Koupili nové 

servery, mají novou infrastrukturu IT. Společnost funguje dobře, pronajímá, opravuje, dělá 

reklamu, snaží se dělat dobrou službu pro své zákazníky a svého společníka. Poděkoval 

zaměstnancům a kolegovi Lankočímu za spolupráci.  

 

Ing. Jiří LANKOČÍ, jednatel společnosti MRA, s.r.o. 

Přidal se k hodnocení. Požadavek na jednatele byl, aby se situace v MRA uklidnila. Proto byli 

jmenováni dva jednatelé místo jednoho. Myslí si, že  úkol splnili, společnost pracuje dobře. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Poděkovala jednatelům, paní vedoucí ekonomického odboru a členům dozorčí rady za to, že 

společnost vedou dobře.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Řekl, že zaslechl slovo zisk. Ten není pravým cílem společnosti. MRA spravuje bytový fond, 

který má být udržován na nějaké úrovni a cílem je, aby byty byly obyvatelné a tento cíl se 

naplňuje. Konečně MRA začíná být výkladní skříní tohoto města a ne klubko svárů a hádek. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Dodal k tomu, že společnost je tady za cílem vytvářet zisk a z výkazu zisků a ztrát je patrné, 

že zisk vytváří. A kromě toho se starají i o bytový fond. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Přečetla návrh usnesení, dala slovo panu Bělicovi. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Navrhl předsedu valné hromady paní primátorku.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Návrh přijala. Navrhla jako skrutátora pana náměstka Bělicu. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Návrh přijal. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Jako zapisovatelku navrhla paní Vlaďku Mikulášovou, která návrh přijala.  

Dále navrhla druhého ověřovatele pana náměstka Šlachtu.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Řekl, že přijímá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásí, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4480/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se 

sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

v o l í  

 

Předsedu valné hromady:  Mgr. Janu Feberovou 

Skrutátora:    Bc. Josefa Bělicu 

Zapisovatele:    Vladimíru Mikulášovou 

2. ověřovatele zápisu:  Ing. Karla Šlachtu 

 

s c h v a l u j e  

 

pořad jednání valné hromady MRA, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

- o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017 

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017, vč. stanovení výše, termínu  

a způsobu výplaty podílu na zisku  

7. Různé  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

74. Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu a přečetla návrh usnesení. Dala slovo panu radnímu 

Niemiecovi.  

 

Ing. Bohuslav NIEMIEC, člen Rady města Havířova (KDU-ČSL)   

Oznámil možný střet zájmu.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Nikdo další se do rozpravy nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4481/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se 

sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 

za rok 2017 ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

75. Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné  hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou 

a osobou  ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu a přečetla návrh usnesení. Do rozpravy se přihlásil pan 

náměstek Bělica. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Zdůraznil v tomto bodě, že z předložené zprávy vyplývá, že v této oblasti společnost 

problémy nemá jak s ostatními městskými společnostmi, tak s magistrátem města a nedochází 

k žádným zvýhodňování na úkor hospodářského výsledku. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Nikdo další se do rozpravy nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4482/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se 

sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

76. Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla usnesení a zeptala se, jestli se někdo hlásí do 

rozpravy. Přihlásil se pan Mgr. Šimek.  

 

Mgr. Rudolf ŠIMEK, předseda dozorčí rady spol. MRA, s.r.o. 

Měl dvě poznámky. V první polovině roku 2017 byla práce DR paralyzována vzájemnými 

vztahy a řešením problémů mezi tehdejším jednatelem a  ředitelem společnosti. Toto se 

výrazně zlepšilo od druhého pololetí, kdy jsou dva jednatelé, což si DR kvituje. Vzájemná 

součinnost mezi vedením a dozorčí radou, zastupující ředitelkou a dalšími zaměstnanci se 

výrazně zlepšila. Za což všem děkuje.  

Druhá poznámka se týkala mimořádného přidělování bytů. Navrhl vrátit se k poměrovému 

regulativu. Což zde už bylo. Poděkoval za spolupráci.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Poděkoval za tuto poznámku a dodal k tomu, že RMH hospodaří s majetkem města a 

vykonává funkci jediného vlastníka, nic méně rozhoduje o přidělení bytů. Ty instituty 

mimořádného přidělování bytů jsou velmi pečlivě zvažovány a posuzovány odbory. Je to 

téma na další diskusi. Poděkoval DR za konstruktivní přístup, zvlášť v období první poloviny 

roku 2017, kdy DR to neměla jednoduché a musí říct, že je rád, že rozhodnutí vedení města na 

změnu formátu, se ukázalo jako velmi dobré. Dva jednatelé přinesli pohodu a prosperitu do té 

firmy, samozřejmě DR k tomu přispěla nemalým dílem. Pomohla celou situaci stabilizovat.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuje a končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4483/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se 

sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov,  IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 
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  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Zprávu dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

- o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

77. Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření 

účetní závěrky za rok 2017 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla usnesení. Přihlásil se pan náměstek Bělica.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Konstatoval, že audit proběhl bez jakýchkoliv nálezů nebo doporučení na změnu, takže i toto 

je dokladem dobrého fungování společnosti.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Nikdo další se do rozpravy nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4484/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), , ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se 

sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

s c h v a l u j e  

 

Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017 ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

78. Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky 

společnosti za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla návrh usnesení. Nikdo se do rozpravy nehlásí,  

končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4485/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se 

sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

řádnou účetní závěrku za rok 2017 dle příloh č. 1 - 4 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

79. Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2017 

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla návrh usnesení. Nikdo se do rozpravy nehlásí,  

končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                10 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4486/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se 

sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

rozdělení zisku společnosti za rok 2017 vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu  

na zisku společnosti orgánům společnosti ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 10, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

Byly vyčerpány všechny body jednání a otevřela bod RŮZNÉ. Slovo dala panu náměstku 

Bělicovi. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Na závěr řekl, že děkuje jednatelům, kteří odvedli kus práce ke stabilizaci celé firmy, od 

vedení, přes organizační strukturu až po některé zaměstnance. Ta situace, ve které přicházeli 

nebyla jednoduchá. To rozhodnutí vedení města na pozici jednatele byla přínosem. Dále 

zdůraznil, že role dozorčí rady se ukázala v celé té záležitosti velmi konstruktivní a za to 

velmi poděkoval. Požádal, aby bylo poděkování předáno i všem zaměstnancům, kteří si to 

také zaslouží. Děkuji. 

 

Ing. Bohuslav NIEMIEC, člen Rady města Havířova (KDU-ČSL)   

Také se připojil s poděkováním jednatelům, dozorčí radě. A poděkoval i panu náměstkovi. 
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Zmínil tu akci s okny. Kvalita prací byla špatná a MRA se k tomu postavilo tak, že práce 

nepřebíralo a firmu si srovnalo. Myslí si, že je to správný postup, který by se měl aplikovat u 

investičních akcí, aby byla dodržována požadovaná kvalita. Takže také poděkování.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ukončila jednání jediného společníka společnosti MRA, s.r.o. v rámci valné hromady. 

Poděkovala za účast a rozloučila se se všemi přítomnými.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha    
č. 1 k usnesení č. 4481/86RM/2018 – Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku  

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. za rok 2017 

č. 1 k usnesení č. 4482/86RM/2018 – Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82  

Zákona o obchodních korporacích za rok 2017 

č. 1 k usnesení č. 4483/86RM/2018 – Zpráva dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o.  

č. 1 k usnesení č. 4484/86RM/2018 – Výroční zpráva společnosti MRA s.r.o. za rok 2017 

č. 1 k usnesení č. 4485/86RM/2018 – Rozvaha ke dni 31.12.2017  

č. 2 k usnesení č. 4485/86RM/2018 – Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2017  

č. 3 k usnesení č. 4485/86RM/2018 – Příloha účetní závěrky k 31.12.2017  

č. 4 k usnesení č. 4485/86RM/2018 – Zpráva nezávislého auditora  

č. 1 k usnesení č. 4486/86RM/2018 – Návrh na rozdělení zisku a odměn orgánům společnosti  

Prezenční listina (originál) 2 listy  

 

           

Rozdělovník 

2x jednatelé společnosti MRA s.r.o. 

1x předseda dozorčí rady MRA s.r.o. 

1x OPS MMH 
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

OVĚŘENÍ ZÁPISU JJS 

 

 

 
1. ověřovatel: 2. ověřovatel: 

Mgr. Stanislava GORECKÁ v. r. 

členka Rady města Havířova                                                                       
Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

náměstek primátorky  
pro hospodářský rozvoj                                                                      

 

……………………… 

 

……………………… 

 

 

 
VYHOTOVENÍ ZÁPISU JJS 

 

 

 

Zapisovatelka:  Vladimíra MIKULÁŠOVÁ v. r. 

 referentka odboru kancelář primátora 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

PODEPSÁNÍ ZÁPISU JJS 

 

 

 

Předseda jednání jediného akcionáře: Mgr. Jana FEBEROVÁ  v. r.                                                                                                            

primátorka města  

 

  

 

………………………… 
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zz  jjeeddnnáánníí  jjeeddiinnééhhoo  ssppoolleeččnnííkkaa  vv  ppůůssoobbnnoossttii    

vvaallnnéé  hhrroommaaddyy  ssppoolleeččnnoossttii    

ZZÁÁMMEEKK  HHaavvíířřoovv,,  ss..rr..oo..  
IIČČOO  2255338855553344  

  
 

 
 

 

konaného dne 02.05.2017 

v rámci 86. schůze Rady města Havířova  

 

v místě  

Hotel ZÁMEK, K Zámečku 243/2, Havířov - Město, v 1. patře 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha zápisu)  
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

80. ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady -  Schválení pořadu jednání valné hromady  
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova  

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

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 

K Zámečku 243/2, Město, 736 01  Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ 

nebo „společnost“) 

 

v o l í  

 

Předsedu valné hromady: ........................................ 

Skrutátora: ............................................................... 

Zapisovatele: ........................................................... 

2. ověřovatele zápisu: ............................................. 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání valné hromady ZÁMEK Havířov, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

  - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

     - o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2017 

     - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

       ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

     - o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 

5. Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2017 

6. Různé   

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Vítá všechny přítomné na jednání valné hromady. Otevřela rozpravu a řekla, že je potřeba 

zvolit předsedu valné hromady, skrutátora, zapisovatele a 2. Ověřovatele. Prosí tedy o návrhy. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Jako předsedu valné hromady navrhuje paní primátorku Mgr. Feberovou. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Nominaci přijímá. Jako skrutátora navrhuje pana náměstka Bc. Bělicu. 
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Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Přijímá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Jako zapisovatele volí paní Vlaďku Mikulášovou. Ta souhlasí. A jako 2. Ověřovatele 

navrhuje pana náměstka Ing. Šlachtu. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Přijímá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Dává tedy o této volbě hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4487/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

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

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 

K Zámečku 243/2, Město, 736 01  Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ 

nebo „společnost“) 

 

v o l í 

  

Předsedu valné hromady:  Mgr. Janu Feberovou 

Skrutátora:    Bc. Josefa Bělicu 

Zapisovatele:    Vladimíru Mikulášovou 

2. ověřovatele zápisu:  Ing. Karla Šlachtu 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání valné hromady ZÁMEK Havířov, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

  - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

     - o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2017 

     - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

       ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

     - o výsledcích kontrolní činnosti 
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4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 

5. Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2017 

6. Různé   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

81. ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti 

valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 

jejího majetku za rok 2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla návrh usnesení a zeptala se, jestli se někdo hlásí do 

rozpravy. Není tomu tak, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4488/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

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

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 

Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „ZÁMEK Havířov, 

s.r.o.“ nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění dle 

příloh č.1 až 3  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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82. ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti 

valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla návrh usnesení a zeptala se, jestli se někdo hlásí do 

rozpravy. Není tomu tak, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4489/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 

Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „ZÁMEK Havířov, 

s.r.o.“ nebo „společnost“) 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 dle přílohy  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 
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83. ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla návrh usnesení a zeptala se, jestli se někdo hlásí do 

rozpravy. Není tomu tak, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4490/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

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

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 

Město, K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov, IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ 

nebo „společnost“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu dozorčí rady společnosti: 

1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

2. o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2017 

3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 

    ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

4. o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
  Z Á P I S 

z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

84. ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla návrh usnesení a zeptala se, jestli se někdo hlásí do 

rozpravy. Není tomu tak, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4491/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

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

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 

Město, K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov, IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ 

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění dle příloh č.1 - 4 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

85. ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla návrh usnesení a zeptala se, jestli se někdo hlásí do 

rozpravy. Není tomu tak, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                11 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 0 

Přítomno 11 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4492/86RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 

Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „ZÁMEK Havířov, 

s.r.o.“ nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

úhradu ztráty společnosti za rok 2017 ve znění dle přílohy č. 1  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 11. Usnesení bylo přijato. 

Vyčerpali program valné hromady a otevřela bod RŮZNÉ. Dala slovo panu náměstku 

Bělicovi.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Zhodnotil celý průběh uplynulého roku. Hospodářský výsledek společnosti je špatný, dostává 

se na hranici, kdy v příštím roce, při pokračujícím trendu, by se muselo uvažovat o likvidaci 

této společnosti. Takže vedení města se rozhodlo tu situaci řešit restrukturalizací té firmy 

z pozice jediného vlastníka dojde v nejbližších dnech. Dohodli se na způsobu řešení celé 

problematiky. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Ve zprávě auditora se píše o prohlubujícím se deficitu v cash flow, jak ta situace vypadá 

dnes? Zpráva je k 31.12.2017, jestli nehrozí problém v této oblasti.  

 

Mgr. Iva GEORGIU, jednatelka společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

Řekla, že se snaží platit v rámci splatností, v těch 30, 40, 60, jak mají nastaveno. To se celkem 

daří. Teď přibyly nějaké akce, takže se snaží všechno hradit.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Konstatoval, že dlouhá léta je se ZÁMKEM problém. Přesto musí vedení pochválit. Byly 

doby, kdy přišel a nechutnalo mu. Teď je to jiné, jídlo je chutné, je vidět, že náprava tady je. 

Poděkoval za  to, že se takto spravily služby.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Ocenil tu nelehkou pozici, kterou všichni měli. Poděkoval za nelehkou práci, kterou jak 

jednatelka, tak dozorčí rada provedli. Restrukturalizace je na poslední chvíli a celá ta 
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společnost by měla pokračovat v trošičku jiném formátu. Který bude ziskový a bude schopen 

zachovat úroveň služeb.  

 

Mgr. Iva GEORGIU, jednatelka společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

Poděkovala za ta slova. Zhodnotila situaci tak, že všichni pracují tak, jak mají. Za půl roku, co 

je ve funkci, tak se žádné zázraky dělat nedají. Věci které ovlivňují špatný hospodářský 

výsledek nemohla sama jednatelka ovlivnit. Táhnou se tady věci z minula. Ale i přes to je 

viditelné nějaké zlepšení. Snaží se poskytovat co nejlepší služby, jak na Radnici, tak na 

Zámku. Ale ta situace je taková, jaká je.   

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Také poděkovala celému týmu za práci, kterou pro společnost ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

vykonávají. Nikdo další se do různého nehlásí, končí jednání jediného společníka společnosti 

ZÁMEK Havířov, s.r.o., poděkovala za účast a popřála pěkný zbytek dne.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha    
č. 1 k usnesení č. 4488/86RM/2018 – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  

a stavu jejího majetku za rok 2017 

č. 2 k usnesení č. 4488/86RM/2018 – Soupis dlouhodobého hmotného majetku a drobného  

hmotného majetku pořízeného v roce 2017 
č. 3 k usnesení č. 4488/86RM/2018 – Mzdové náklady 2017 

č. 1 k usnesení č. 4489/86RM/2018 – Zpráva  o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

dle §82, zákona 89/2012 Sb., o obchodních korporacích 

za rok 2017 

č. 1 k usnesení č. 4490/86RM/2018 – Vyjádření dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov,  

s.r.o. 

č. 1 k usnesení č. 4491/86RM/2018 – Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12.2017 

č. 2 k usnesení č. 4491/86RM/2018 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 

č. 3 k usnesení č. 4491/86RM/2018 – Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu sestavené  

k rozvahovému dni 31. 12. 2017 

č. 4 k usnesení č. 4491/86RM/2018 – Finanční analýza z  účetní závěrky za rok 2017 

společnosti Zámek Havířov, s.r.o. 

č. 1 k usnesení č. 4492/86RM/2018 – Návrh na úhradu ztráty za rok 2017 

Prezenční listina (originál) 2 listy  

 

           

Rozdělovník 

1x jednatel společnosti ZÁMEK Havířov s.r.o. 

1x dozorčí rada ZÁMEK Havířov s.r.o. 

1x OPS MMH 
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OVĚŘENÍ ZÁPISU JJS 

 

 

 
1. ověřovatel: 2. ověřovatel: 

Mgr. Stanislava GORECKÁ v. r. 

členka Rady města Havířova                                                                       
Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

náměstek primátorky  
pro hospodářský rozvoj                                                                      

 

……………………… 

 

……………………… 

 

 

 
VYHOTOVENÍ ZÁPISU JJS 

 

 

 

Zapisovatelka:  Vladimíra MIKULÁŠOVÁ v. r. 

 referentka odboru kancelář primátora 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

PODEPSÁNÍ ZÁPISU JJS 

 

 

 

Předseda jednání jediného akcionáře: Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                                                                                                            

primátorka města  

 

  

 

………………………… 
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V Havířově dne 04.05.2018  

 

Přílohy k zápisu: 1) 6 listy prezenční listiny  

                            2) Materiály pro 86. schůzi RMH (originály včetně pozvánky) 

 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová, v. r.  

referentka odboru KP  

 

O  V   Ě   Ř   E   N   Í 
 

zápisu z 86. schůze Rady města Havířova 

konané ve středu 2. května 2018 

v zasedací místnosti RMH  

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 

Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město  
___________________________________________________________________________ 

 

Ověřil/la jsem zápis z 86. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 2. května 2018 v zasedací místnosti Rady města Havířova  

 

Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

a přijatým usnesením. 

 
                 

     

Mgr. Stanislava GORECKÁ v. r.   ………………………………  

členka Rady města Havířova 

 

 

 

 

 

  ………………………………      ……………………………… 

  Mgr. Jana FEBEROVÁ  v. r.       Bc. Josef BĚLICA  v. r. 

  primátorka města Havířov        náměstek primátorky  

           pro ekonomiku a správu majetku  
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z 86. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.05.2018 

 

PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

86. schůze Rady města Havířova 

konaného 02.05.2018 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/45 664/2018 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
   

DATUM: 28.05.2018   

 

 

 

 

 
 

zz  8877..  sscchhůůzzee    
  

RRaaddyy  mměěssttaa  HHaavvíířřoovvaa  

vvee  vvoolleebbnníímm  oobbddoobbíí  22001144  --  22001188  

kkoonnaannéé  ddnnee  2233..0055..22001188    
  

vv  zzaasseeddaaccíí  mmííssttnnoossttii  RRMMHH    

vvee  IIII..  ppoosscchhooddíí  hhllaavvnníí  ččáássttii  bbuuddoovvyy  RRAADDNNIICCEE  

MMaaggiissttrrááttuu  mměěssttaa  HHaavvíířřoovvaa  

uull..  SSvvoorrnnoossttii  8866//22,,  HHaavvíířřoovv--MMěěssttoo    
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z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

ZAHÁJENÍ  A  ÚVODNÍ  SLOVO  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Přivítala všechny přítomné na 87. schůzi Rady města Havířova. V době zahájení 87. schůze 

rady města v 09:09 hodin bylo z celkového počtu 11 členů Rady města Havířova přítomno  

celkem 9 členů.  Omluven je pan náměstek Bc. Bělica, z pracovních důvodů, a pan náměstek 

Ing. Šlachta ze zdravotních důvodů. Rada v okamžiku zahájení schůze byla usnášeníschopná.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Přivítala zástupce společnosti BERNDORF BÄDERBAU s. r. o. pány Cirána a Hermana; dále 

pak ze společnosti INFINIT pana Mareše, za odbor územního rozvoje pana Ing. arch. 

Mokroše a paní Ing. Mikulovou. Proběhla prezentace týkající se výstavby aquaparku 

v Havířově. 

 

01. ZVOLENÍ  OVĚŘOVATELE  ZÁPISU: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Jako ověřovatelku zápisu z 87. schůze RMH navrhuje paní Evu Radovou a zeptala se jí, zda 

nominaci přijímá. 

 

Eva RADOVÁ, členka Rady města Havířova (ČSSD) 

Odpověděla, že přijímá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuje, ukončila rozpravu a nechala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o schválení ověřovatele zápisu: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4493/87RM/2018: 

 

Zvolení ověřovatele 87. schůze RMH, konané dne 23.05.2018 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 87. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.05.2018 

 

paní Evu RADOVOU 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

02. Zpráva o ověření zápisu z 86. schůze RMH, konané dne 02.05.2018  
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Na 86. schůzi RMH byla jako ověřovatelka zápisu zvolena Mgr. Stanislava Gorecká. 

Požádala paní radní, aby podala zprávu o ověření zápisu. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Zápis přečetla a jeho správnost stvrdila svým podpisem. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro zápisy z jednání jediného společníka v působnosti valné hromady společností MRA. s.r.o. 

a ZÁMEK HAVÍŘOV s.r.o. byl určen jako druhý ověřovatel Ing. Karel Šlachta. Pan 

náměstek zápisy z JJS v působnosti valné hromady společností MRA. s.r.o. a ZÁMEK 

HAVÍŘOV s.r.o. přečetl a odpovídají přijatým usnesením. Protože ověřovatelé shledali, že 

zápis odpovídá průběhu schůze a nikdo nevznesl žádné námitky, doporučuje zprávu 

ověřovatelů vzít na vědomí. Končí rozpravu a prosí o hlasování. 

 

Hlasování o ověření zápisu: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4494/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 86. schůze Rady města Havířova, která se konala 02.05.2018. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

Zápisy jsou k nahlédnutí na odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova.  

 

03. Schválení pořadu 87. schůze RMH konané dne 23.05.2018 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevřela rozpravu. Pořad obdrželi všichni členové RMH spolu s materiály v elektronické 

podobě.  

Následující body navrhujeme zařadit do programu na pevnou hodinu a to: 

v 11:00 hod. - body č. 49. – 50. Materiály OKS. U těchto bodů bude přítomen ředitel divize 

osobní dopravy ČSAD Havířov a.s. Ing. Jakub Vyvial 
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z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

v 11:30 – 11:40 hod. - body č. 60. – 62. Materiály OŠK - týkající se příspěvkových organizací 

ZŠ a MŠ. U těchto bodů budou přítomni ředitelé jednotlivých škol.  

AVIZOVANÝ MATERIÁL č. 102. OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za 

škodu a vozidel“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smluv. Materiál byl projednán s panem 

náměstkem Bc. Bělicou a výběrová komise zasedla v pondělí 21.5.2018 ráno. Materiál byl 

zpracován a v pondělí vložen na webové úložiště. Navrhujeme zařadit za bod č. 84 blok OPS 

od 13,30 hod. - bude program schůze Rady města Havířova pokračovat projednáním bodů  

č. 86 – 93 HTS a.s. rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady v místě Hotel 

ZÁMEK, K Zámečku 243/2, Havířov - Město, v 1. Patře 

od 14,15 hod. - bude program schůze Rady města Havířova pokračovat projednáním bodů  

č. 94 – 101 TSH, a.s. rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady rovněž  

v Hotelu ZÁMEK. 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o schválení programu: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4495/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 87. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.05.2018 dle přílohy. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

04. Kontrola plnění usnesení pro 87. RMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 
pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

Hlasování o kontrole usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4496/87RM/2018: 
 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3921/78RM/2017 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

4165/82RM/2018 Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady 

4199/83RM/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch  

Moravskoslezského kraje 

4214/83RM/2018 Pořízení internetového portálu pro prezentaci sportu ve městě Havířově 

4224/83RM/2018 Přijetí finančního daru 

4242/84RM/2018 ZPŘ/16/MRA/18 - „Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b,  

Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

4269/84RM/2018 Zřízení pozemkových služebností  

4284/84RM/2018 Dodatek č. 16 ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění ostatní 

dopravní obslužnosti v Havířově v r. 2018 

4285/84RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komplexní údržba veřejné zeleně 

v okrscích č. 3 a č. 4“ se společností Technické služby Havířov a.s. 

4314/84RM/2018 Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 

4331/85RM/2018 Souhlas zřizovatele s přijetím účelové neinvestiční dotace a s uzavřením  

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

4332/85RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

4351/85RM/2018 Nájem pozemku pro účely realizace stavby „1. etapa cyklostezek  

– stavba 1./01 Havířov-Žermanická přehrada“- SO 115      

4356/85RM/2018 Zřízení služebností ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s. 

4357/85RM/2018 Zřízení věcných  břemen - služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 

4369/85RM/2018 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Havířov 

v květech 2018“ 

4398/85RM/2018 „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ – zrušení zadávacího řízení  

a zahájení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

4410/86RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
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4412/86RM/2018 ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7,  

Havířov - Město“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatelů z účasti v řízení  

4414/86RM/2018 ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13,  

Havířov – Město“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení  

4416/86RM/2018 ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 – opakované 

řízení“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení    

4423/86RM/2018 Úhrada části nákladů spojených se zánikem zástavního práva na pozemku                  

4437/86RM/2018 „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“ (stavba č. 17035)  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

4440/86RM/2018 Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo 

ředitele MŠ Přímá Havířov  

4452/86RM/2018 „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ – zahájení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

4461/86RM/2018 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov, příspěvková 

organizace 

4467/86RM/2018 Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem 

4478/86RM/2018 Schválení žádosti 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

05. Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4497/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv k níže 

uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem 

uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle 

níže uvedeného pořadí:  
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a) Byt č. 53 o velikosti 0+1  na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………………  

 

b) Byt č. 44 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

c) Byt č. 7 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

d) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

e) Byt č. 9 o velikosti 0+2 na ulici Jurije Gagarina 1506/26, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

f) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Jožky Jabůrkové 978/1 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

g) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici A. Staška 1091/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

h) Byt č. 29 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

i) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 471/7, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

j) Byt č. 36 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

k) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1106/9, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

l) Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 429/27, Havířov - Šumbark  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

m) Byt č. 56 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

n) Byt č. 24 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

o) Byt č. 12 o velikosti 1+4 na ulici Svatopluka Čecha 546/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

p) Byt č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Konzumní 385/20, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

q) Byt č. 6 o velikosti 1+5 na ulici Heleny Malířové 1152/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 
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r) Byt č. 8 o velikosti 1+5 na ulici Emy Destinnové 1165/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými 

žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru  

MRA, s.r.o. 

T: 1. 6. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

06. Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4498/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,  

dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu a 

porušování povinností nájemce 
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z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného usnesení rady 

města s účinností od 1. 5. 2018 a 15. 5. 2018  dle přílohy č. 1  

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

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

07. Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4499/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město, 

kterým k 14. 5. 2018 a 31. 5. 2018 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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08. Schválení soudního smíru 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Zeptal se, jaký vliv bude mít uzavření soudního smíru na úhradu mandátní smlouvy vůči 

MRA s.r.o. 

 

Mgr. Adam PREISSLER, smluvní advokát MRA, s.r.o. 

Odpověděl, že v tom případě by se měla odměna ponížit. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Dále se zeptal, zda je administrativní poplatek příjmem MRA, s.r.o. 

 

Mgr. Adam PREISSLER, smluvní advokát MRA, s.r.o. 

Uvedl, že nejde o příjem společnosti MRA, s.r.o. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Rovněž se dotazoval, proč došlo až k tomuto sporu, zda nebylo možno se dohodnout hned na 

začátku. 

 

Mgr. Adam PREISSLER, smluvní advokát MRA, s.r.o. 

Zmínil, že zde byla snaha vše urovnat hned na začátku, došlo ke 3 jednáním, ale paní 

Giercuszkiewiczová se dohodnout odmítla.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        1            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4500/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření soudního smíru v řízení vedeném u Okresního soudu v Karviné – pobočka 

v Havířově pod sp. zn. 116 C 170/2017 ve věci žalobce statutárního města Havířova proti 

žalované Libuši Giercuszkiewiczové, IČO: 74925563, o zaplacení dlužného nájemného  
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za užívání nebytového prostoru v budově na ulici Generála Svobody 280/24,  

Havířov – Šumbark, a to za následujících podmínek 

 

1. žalovaná se na základě uzavřeného soudního smíru zaváže zaplatit statutárnímu městu 

Havířov dlužné nájemné a další peněžité pohledávky, jak byly uplatněny žalobou, ponížené  

o částku 20.000,- Kč, 

 

2. žádná ze stran soudního sporu nebude mít právo na náhradu nákladů řízení  

 

p o v ě ř u j e 

 

Mgr. Adama Preisslera, advokáta, uzavřením smíru jménem statutárního města Havířov  

ve výše uvedeném soudním řízení 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru  

MRA, s.r.o. 

T: 1. 6. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

09. Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4501/87RM/2018: 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Mažeikiai v Litvě ve 

dnech 7. – 10. 6. 2018 pro Mgr. Janu Feberovou, primátorku města Havířova a Evu Radovou, 

členku Rady města Havířova na festival „Město v meandru řeky“ 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

10. Schválení zahraniční pracovní cesty do města Jastrzebie Zdrój 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4502/87RM/2018: 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Jastrzebie Zdrój v Polsku 

dne 9. 6. 2018 pro Mgr. Stanislavu Goreckou, členku rady města, Ing. Bohuslava Niemiece, 

člena rady města a Ondřeje Lapisze, člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské 

vztahy na akci „Dny města Jastrzebie-Zdrój“ 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

11. Změna ve složení Občanské komise RMH pro část města  

Havířov – Dolní Datyně 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4503/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci pana Ing. Miroslava Szopa na funkci člena Občanské komise RMH pro část města  

Havířov – Dolní Datyně ke dni 31. května 2018  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

12. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4504/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, 

SR, případně jiných zdrojů ke dni 16. 05. 2018 dle příloh 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

13. Informace k možnostem čerpání dotací v souvislosti s hospodařením  

se srážkovými vodami  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Jiří MARTINEK MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Uvedl, že si chce jen potvrdit, že by se tam nesplnily podmínky toho využití, že tam je přístup 

pro více subjektů, že to používá MFK.  

 

Mgr. Eva HAVLŮ, vedoucí oddělení strategického rozvoje OKP 

Uvedla, že je to veřejné a bez poplatků. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4505/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  
 

informaci k možnostem čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí 

v programovém období 2014-2020 zaměřených na realizaci opatření umožňující jímání 

srážkových vod a následného využití mimo objekty sloužících ke komerčním účelům 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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14. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s ACCON human  

resources management, s.r.o.  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4506/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů k vystavení osvědčení o absolvování 

vzdělávacích programů v rámci veřejné zakázky zn. VZ/538/KP/17 „Zvyšování kompetencí 

zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání - legislativa“ se společností ACCON human 

resources management, s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00, Bubeneč,  

IČO: 27208371 ke Smlouvě o dílo č. 201/KP/18, po dobu platnosti Smlouvy o dílo. 

        

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů 

ke Smlouvě o dílo č. 201/KP/18, v rámci veřejné zakázky zn. VZ/538/KP/17 „Zvyšování 

kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání - legislativa“ se společností ACCON 

human resources management, s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00, Bubeneč, 

IČO: 27208371 

          Z: vedoucí KP 

          T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

  



16 
  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

15. Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4507/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt musí být občan České republiky, 

který dovršil 18 let“, pro Michala Valenčíka, 

……………………………………………………………………………………  

 

n e s c h v a l u j e 

 

udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova, věta první  „Žadatelem o byt musí být občan České republiky, 

který dovršil 18 let“, pro Simonu Milkovou,  

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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16. Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  

- Kateřina Jurčíková 
 

 

Návrh usnesení: 

 

VARIANTA I.: 

Rada města Havířova 

 

t r v á   

 

na usnesení č. 4250/84RM/2018 ze dne 28.03.2018, kterým bylo v bodě 2 schváleno  

mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období v  lokalitě Havířov-Šumbark  

p. Kateřině Jurčíkové, t.b. ……………………………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. K. Jurčíková předloží doklad potvrzující provedenou  

  celkovou úhradu dluhu vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání   

  nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve  

  znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 a na dobu 3 měsíců s možným prodloužením s tím, že   

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

   

VARIANTA II.: 

Rada města Havířova 

 

m ě n í  

 

usnesení č. 4250/84RM/2018 ze dne 28.03.2018 v  bodě 2, kterým bylo p. Kateřině Jurčíkové, 

t.b. ……………………………………………………… schváleno mimořádné přidělení 

dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného 

schváleného radou města pro příslušné období z lokality Havířov-Šumbark na lokalitu 

Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. K. Jurčíková předloží doklad potvrzující provedenou  

  celkovou úhradu dluhu vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání   

  nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve  

  znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 a na dobu 3 měsíců s možným prodloužením s tím, že   

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

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Navrhla změnu usnesení a zvolila variantu II. Ptá se, jestli 

se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí 

rozpravu a dává hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 

 

  



18 
  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4297/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

m ě n í  

 

usnesení č. 4250/84RM/2018 ze dne 28.03.2018 v  bodě 2, kterým bylo p. Kateřině Jurčíkové, 

t.b. ………………………………………… schváleno mimořádné přidělení dvoupokojového 

obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období z lokality Havířov-Šumbark na lokalitu Havířov-Podlesí pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. K. Jurčíková předloží doklad potvrzující  

provedenou celkovou úhradu dluhu vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 a na dobu 3 měsíců s možným prodloužením 

s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc     

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

17. Mimořádná přidělení obecních bytů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

Přijaté usnesení č. 4509/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení třípokojového nebo čtyřpokojového obecního bytu se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě 

s výtahem v lokalitě Havířov-Podlesí Mgr. Petru Chadimovi,  

t.b. …………………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude 

se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, 

č. 2 a č. 3      

 

2. mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město 

p. Lýdii Fixové, t.b. ………………………, ………………… pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění 

Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3      

 

n e s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného max. od 1. poschodí 

výše nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí manž. Ing. Petru 

Mazochovi a Antonii Mazochové, t.b. ………………………………… 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

18. Přidělení konkrétních obecních bytů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

Přijaté usnesení č. 4510/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve výši 

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě 

…………………………………………………………… p. Vladimu Řehouškovi, t.b. 

………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným 

uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve  znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 

n e s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 10 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě 

……………………………………………  

p. Haně Víchové, t.b. ………………………………… 

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 35 o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve 

výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě 

…………………………………………  

p. Anně Ščurkové, t.b. ………………………………… 

 

3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve 

výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě 

……………………………………………  

p. Vilmě Mattis, t.b. ………………………………………… 

 

4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve 

výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě 

…………………………………………  

p. Lucii Hoppové, t.b. ………………………………………… 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného 

schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě  

Havířov-Šumbark p. Lucii Hoppové, t.b. …………………………………… 

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami 

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.        

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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19. Přidělení jiných obecních bytů 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

nebo   

n e s c h v a l u j e 

 

1. přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného od 1. poschodí výše 

nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Podlesí manž. Ladislavu Mydliarovi a Eleni 

Mydliar, t.b. ………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanými uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 

n e s c h v a l u j e 

 

2. přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného max. v 1. poschodí 

nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí p. Soni Navrátilové, 

t.b. ………………………………… 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Navrhla změnu v bodě 1 na schvaluje. Ptá se, jestli se 

někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí 

rozpravu a dává hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4511/87RM/2018: 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného od 1. poschodí výše 

nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Podlesí manž. Ladislavu Mydliarovi a Eleni 

Mydliar, t.b. ………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 
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jmenovanými uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného max. v 1. poschodí 

nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí p. Soni Navrátilové, 

t.b. ………………………………… 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

20. Přidělení jiného konkrétního obecního bytu - Bc. Kateřina Burianská 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

nebo 

n e s c h v a l u j e  

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 31 o vel. 1+3 se smluvním nájemným 

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě na ul. 

…………………………………………Bc. Kateřině Burianské,  

t.b. ………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Navrhla změnu na schvaluje. Ptá se, jestli se někdo hlásí do 

rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává 

hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

Přijaté usnesení č. 4512/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 31 o vel. 1+3 se smluvním nájemným 

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě na ul. 

………………………………………… Bc. Kateřině Burianské,  

t.b. ………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

21. Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Michaela Holcová  

a Jakub David 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

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

p. Jakuba Davida, trvale bytem ………………………………… k nájemní smlouvě  

o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě …………………………………, jehož nájemcem je p. 

Michaela Holcová  

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Navrhla změnu usnesení na schvaluje, ale pod podmínkou, 

že nejprve musí být uhrazen dluh na odpadech. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo 

má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o 

upraveném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

Přijaté usnesení č. 4513/87RM/2018: 

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

p. Jakuba Davida, trvale bytem ………………………………… k nájemní smlouvě o nájmu 

bytu č. 4, vel. 1+3 v domě …………………………………, jehož nájemcem je p. Michaela 

Holcová, pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - 

přistoupení ke smlouvě p. Michaela Holcová celkově uhradí dluh za komunální odpad. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

22. Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Viera Klempárová 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4514/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+4 se smluvním nájemným ve  

výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě  

…………………………………………s paní Vierou Klempárovou,  

t.b. ………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude s p. V. 

Klempárovou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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23. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov-město 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4515/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562/1, zahrada  

o výměře cca 50 m
2
, k.ú. Havířov- město, paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu 

Dametzovi CSc., bytem …………………………………, za účelem rozšíření zahrady 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

24. Záměr prodeje pozemků na stavbu garáží v k.ú. Bludovice      
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámila možný střet zájmu a nebude v tomto bodě hlasovat. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4516/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/6 o výměře 19 

m
2 

a pozemku parc.č. 3014/7 o výměře 19 m
2
, k.ú. Bludovice panu Ladislavu Kočímu, bytem  

…………………………………, za účelem výstavby dvou garáží 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

25. Prodej části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město      
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4517/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-

město, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 1773-29/2011 a nově označenou jako 

pozemek parc.č. 2837/9 o výměře 5 m
2
,  k.ú. Havířov-město paní Boženě Obručové, bytem 
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…………………………………, pod již postavenou garáží za cenu v místě a čase obvyklou 

ve výši 2.660,00 Kč (tj. 532,00 Kč/m
2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

26. Majetkoprávní vypořádání  spoluvlastnických podílů na pozemcích  

v k.ú. Šumbark         
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4518/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

  

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 , a to  

pozemku parc.č. 1374/187, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 42 m
2
, parc.č. 1374/189, 

ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 m
2
, parc.č. 1374/204, ost. plocha, ost. komunikace o 

výměře 6 m
2
, parc.č. 1431/41, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m

2
, parc.č. 1448/6, 

ost. plocha, ost. komunikace o výměře 137 m
2
, parc.č.1448/37, ost. plocha, ost. komunikace  

o výměře 88 m
2
, parc.č. 1448/54, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 81 m

2
, parc.č. parc.č. 

1448/56, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 70 m
2
, parc. č. 1448/57, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 131 m
2
, parc.č. 1454/3, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m

2 
a 

spoluvlastnických podílů na pozemcích zapsaných na LV č. 103, a to pozemku parc.č. 

1374/185, ost. plocha, zeleň o výměře 43 m
2
, parc.č. 1374/191, ost. plocha, zeleň o výměře  

81 m
2
, parc.č. 1374/202, ost. plocha, zeleň o výměře 95 m

2
, parc.č. 1448/5, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 58 m
2
, parc.č. 1448/7, ost. plocha, zeleň o výměře 159 m

2
, parc.č. 

1448/39, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 47 m
2
 a parc.č. 1460/206, ost. plocha, zeleň o 

výměře 2 m
2
 vše v katastrálním území Šumbark, na kterých se nachází část místní 

komunikace Petřvaldská, pěší komunikace, přilehlá silniční či veřejná zeleň, odkoupením 

podílů na pozemcích  do vlastnictví města, a to od spoluvlastníků: 
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- paní Věry Rotiglové, bytem ……………………………………, podíl ve výši 1/12 na 

pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark, a to za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 25.392,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
) 

- pana Miroslava Tomsy, bytem ……………………………, podíl ve výši 1/36 na pozemcích 

zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark, a to za cenu v místě a čase obvyklou ve 

výši  8 464,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
) 

- paní Rodkové Lenky, bytem ……………………………………, podíl ve výši 1/36 na 

pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark, a to za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši  8 464,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
) 

- paní Břeňové Věry, bytem ……………………………………, podíl ve výši 1/36 na 

pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark, a to za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši  8 464,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
) 

neschválit vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV 

č. 103 v katastrálním území Šumbark, na kterých se nachází část místní komunikace 

Petřvaldská, pěší komunikace, přilehlá silniční či veřejná zeleň odkoupením podílů na 

pozemcích do vlastnictví města od paní Břeňové Věry, bytem 

…………………………………, podíl ve výši 1/36 na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a 

LV č. 103 k.ú. Šumbark, a to za smluvní cenu ve výši 15.125,00 Kč (tj. 500,00 Kč/m
2
) 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

27. Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4519/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú.Bludovice o výměře cca 40 m
2 

,  

panu Petru Staňovi, bytem ………………………………… za účelem údržby a užívání 

sanovaného pozemku po sesuvu svahu  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

28. Pronájem pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 , k.ú. Havířov-město  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4520/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

pronájem pozemku parc.č. 3733/1 , ost. plocha, manipulační plocha o  výměře 1 481 m
2 

a 

pozemku parc.č. 3733/2, zast. plocha o výměře  131 m
2
, kat. území Havířov-město dle GP č. 

zak. 2187-3/2018,  společnosti AML – automobilové mycí linky, spol. s r.o. se sídlem Praha 

6, Řepy, Karlovarská 814/115, IČO: 43000495 k  již postavené mycí lince automobilů 

s vedlejšími zařízeními a příjezdem s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou od 01.07.2018 za těchto podmínek : 

1. výše nájemného dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení 

věcného břemene bude činit 250.720,00 Kč/ročně + DPH a úhrada bude formou 

čtvrtletních splátek, 

2. nájem na dobu neurčitou s tím, že po dobu prvních 10 let od účinnosti nájemní smlouvy  

pronajímatel má právo smlouvu vypovědět pouze:  

a) potřebuje-li statutární město Havířov pozemek pro své potřeby či investiční činnost, 

b) porušuje-li nájemce hrubě své povinnosti vůči pronajímateli, zejména tím, že nájemce 

nezaplatí řádně a včas nájemné, nebo nájemce užívá pozemek k jinému účelu, než 

bylo sjednáno, nebo přenechá pozemek k užívání třetí osobě bez písemného souhlasu 

pronajímatele nebo nezajistí uzavření nového majetkoprávního vztahu, 

     a  

     nájemce má právo smlouvu vypovědět pouze:  

a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je nájem pozemku určen, 

b) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci, výpovědní doba 18 

měsíců, výpověď musí být písemná a musí být uveden její důvod.  
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      Po uplynutí 10 let má každá ze smluvních stran právo smlouvu vypovědět, bez udání    

  důvodu. Výpovědní doba je 18 měsíců.     

V případech porušení smlouvy je smluvní strana dotčená porušením povinna porušující 

stranu na porušení písemně upozornit a ponechat přiměřenou lhůtu na nápravu.  

 

Po marném uplynutí lhůty na nápravu je smluvní strana dotčená porušením oprávněna 

smlouvu vypovědět.  

3. nájemce je vlastníkem stavby,  

4. v případě, že nájemce stavbu prodá nebo převede na jinou právnickou osobu, je povinností  

    nájemce tuto skutečnost včas pronajímateli oznámit. Nájemce je povinen zajistit, aby nový  

   vlastník stavby uzavřel s pronajímatelem nový majetkoprávní vztah,  

5. v případě, že nájemce nezajistí uzavření nového majetkoprávního vztahu, pronajímatel  

bude účtovat smluvní pokutu ve výši celkového nájmu za dobu, po kterou nebyl uzavřen  

nový majetkoprávní vztah s vlastníkem stavby, 

6. v případě výpovědi je nájemce (vlastník stavby) povinen odstranit stavbu na vlastní  

   náklady, uvést pozemek do původního stavu do 18 měsíců od doručení výpovědi,  

    nedohodnou-li se strany jinak; nájemce nemá právo požadovat po pronajímateli úhradu za  

    zhodnocení pozemku, 

7. v případě, že nájemce neodstraní stavbu v době výpovědní lhůty, pronajímatel bude účtovat  

    smluvní pokutu ve výši půlročního nájmu, 

- nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu do 30 dnů od doručení výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty, 

- účtováním smluvní pokuty není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody nebo na 

bezdůvodné obohacení. 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy                                                  

 

Z: vedoucí EO 

T:  31.08.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

29. Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město  

dohodou 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4521/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

ukončení pronájmu části  pozemku parc.č. 331/1 o výměře 4 m
2
, k.ú. Havířov-město,  

na kterém je umístěn  prodejní stánek v majetku pana Pavla Pertile,  

…………………………………,  a to dohodou k 30.06.2018  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení  

smlouvy o nájmu č. E/886/MJP/2000 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T: 30.06.2018  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

30. Prodloužení výpůjčky části pozemků parc. č. 944/414 a parc.č. 43/1,  

k.ú. Šumbark, za účelem užívání invalidních plošin 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4522/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. prodloužení výpůjčky části pozemku parc.č. 944/414, k.ú. Šumbark, o výměře 10 m
2
, pro 

paní Jarmilu Maslákovou, bytem …………………………………, za účelem užívání 

vybudované venkovní zdvižné vertikální plošiny u obytného domu …………………, 

…………………………, na dobu určitou 10 let, s účinností od 1. 6. 2018 

 

2. prodloužení výpůjčky části pozemku parc.č. 43/1, k.ú. Šumbark, o výměře 1,2 m
2
, pro 

Lumíra Grafa, bytem …………………………………, za účelem užívání vybudované  

venkovní  invalidní schodišťové plošiny u obytného domu na ulici 

…………………………………, na dobu určitou 10 let, s účinností od 1. 6. 2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o výpůjčce pozemků 

                                                                                                                                                                                                                                

Z: vedoucí EO 

T: 30.06.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

31. Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 2. část“  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4523/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 44, 192, 193, 194/1, 194/2, 196, 198, 

199, 215, 218, 219, 226/1, 228, 234, 239/1, 240, 245, 246, 251, 252, 257, 258, 263, 264, 

269, 270, 275, 277, 283/1, 300, k.ú. Šumbark  (dále jen „pozemky“) o výměře cca 3.511 

m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu za zřízení 

věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m
2 

+ DPH dle geometrického plánu, 

minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních 

přípojek v rámci stavby„ REKO MS Havířov, Šumbark, 2. část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o výpůjčce  

a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31. 10. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

32. Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění kabelové trasy  

kamerového systému   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4524/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ uzavření nájemní 

smlouvy k vedení kabelových tras kamerového systému CCTV v celkové délce 65 m, ve 

vlastnictví nájemce - statutárního města Havířova s tím, že kabely budou vedeny ve věžovém 

domě č.p. 1301 ul. Železničářů, na parc. č. 3744, k. ú. Havířov-město, průrazem základy 

objektu v prostoru sklepa a dále ve stávajícím stoupacím vedení na plochou střechu objektu 

ve vlastnictví pronajímatele - Zlatý déšť a.s., se sídlem Tyršova 1438/38,     702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO: 278 25 990, přičemž nájemné je stanoveno ve výši 20,00 Kč/bm/rok 

+ DPH tj. 65 m x 20,00 Kč = 1.300,00 Kč/rok + DPH, na dobu neurčitou s účinností od 2. 1. 

2019, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pronajímatel je oprávněn každoročně upravit výši 

nájemného dle roční míry inflace a růstu indexu spotřebitelských cen 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

 

                                                                                                                 Z: vedoucí EO                                                                                                 

                                                                                                                 T:  30. 6. 2018  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

33. Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4525/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a to parc.č. 

655, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení AYKY 4x16 v chráničce 

DVR110 v rámci stavby Havířov, 653/1, Zupko, příp. NNk, č. IP–12–8020500/VB2  za 

jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 3,40 m
2
 dle GP č. 1853-35/2018 ze 

dne 19.03.2018, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku města a to 

parc.č. 2387, 2388, 2406, 2407, 2008/2, 2008/197, 2348/1, 2348/7, 2348/10, 2375, 2376/2, 

2377/2, 2378, 2379/1, 2379/3, 2382/2, 2389/1, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401/2, 

2402, 2408, 2411/4, 2415/2, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 22 

kV na parc. č. 2382/2, 2348/1, 2348/7, 2348/10, 2008/197, 2008/2, 2411/4 a 2407, nadzemního 

kabelového vedení NN 22 kV na parc. č. 2375, 2376/2, 2378 a 2379/1, nadzemního 

kabelového vedení NN 22 kV s jedním podpěrným bodem na parc. č. 2377/2, nadzemního 

kabelového vedení NN 22 kV a podzemního kabelového vedení NN 22 kV s jedním 

podpěrným bodem na parc.č. 2379/3, podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV na parc. 

č. 2415/2, 2401/2, 2402, 2395, 2394, 2396, 2398, 2389/1, 2397, 2387, 2388 a 2406, 

podzemního kabelového vedení NN 22 kV a podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV na 

parc. č. 2408 vše v k.ú. Šumbark v rámci stavby Havířov, Hřbitovní, přeložka kabelem VN 

74, č. IZ–12–8000457/2 za jednorázovou úhradu 112.100,00 Kč + DPH, o výměře 560,50 

m
2
 dle GP č. 1854-385/2017 ze dne 09.02.2018, na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín  

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení věcného 

břemene - služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.10.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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34. Zřízení pozemkových služebností  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4526/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2491, k.ú. 

Bludovice za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

3.715,00 Kč + DPH, (o výměře 29,72 m
2
) dle GP č. 4320-143b/2017 ze dne 06.03.2018 ve 

prospěch  pozemku parc.č. 2376, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 30, jimž ke 

dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Daniel Křivda, bytem 

…………………………………, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1495/1, k.ú. 

Bludovice za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

10.000,00 Kč + DPH, (o výměře 12 m
2
) dle GP č. 4204-23/2017 ze dne 18.04.2018 ve 

prospěch  pozemku parc.č. 1508, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 536, jimiž 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky  Lubomír Mička a Daša Mičková, oba 

bytem …………………………………, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení pozemkové 

služebnosti  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.10.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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35. Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“           
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4527/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í  

 

své usnesení č. 4268/84RM/2018, ze dne 28. 3. 2018, kterým bylo schváleno pro účely 

realizace stavby č. 17028 „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“, jejímž stavebníkem je 

město, udělení práva provést stavbu přeložky a zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

pozemcích v majetku města parc. č. 272 a  parc. č. 270/1, k.ú. Bludovice, spočívající v právu 

oprávněného – vlastníka a stavebníka přeložky, společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 

1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 258 16 179, vstupovat a vjíždět na uvedené 

pozemky za účelem výstavby, umístění, provozování či odstranění přeložky komunikační sítě 

- HDPE trubek, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota služebnosti je 

sjednána jednorázově ve výši 500,00 Kč, protože se jedná o přeložku vyvolanou stavbou 

města            

  

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 17028 „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“, jejímž 

stavebníkem je město, zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v majetku města parc. 

č. 272 a  parc. č. 270/1, k.ú.  Bludovice, spočívající v právu oprávněného - vlastníka přeložky, 

společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava - Moravská Ostrava,                            

IČO: 258 16 179, vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky, umístit, provozovat či odstranit 

přeložku podzemního vedení elektronické komunikační sítě - HDPE trubek, v rozsahu cca             

38 m
2
, dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota služebnosti je sjednána dohodou 

smluvních stran jednorázově ve výši 100,00 Kč + DPH, protože se jedná o přeložku 

vyvolanou stavbou města            
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné smlouvy 

o zřízení služebnosti 

                                                                                                            Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                            T: ke stavebnímu  

řízení  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

36. Záměr pronájmu části nemovité věci  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4528/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – části bývalého krytu CO o výměře 10 m
2
 v suterénu 

budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, p. Janu 

Jedličkovi, jako zkušebnu hudební skupiny 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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37. Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Zeptala se, zda je majitelka salónu paní Witová definitivně 

rozhodnutá pro výpověď nájemní smlouvy. 

 

Ing. Marcela KASALÍKOVÁ, zástupkyně vedoucí ekonomického odboru 

Odpověděla, že paní Witovou několikrát kontaktovali a snížení na nájemném požaduje od 

1.7., ale mají nepotvrzené informace, že si přesto již zařizuje novou provozovnu na Nám. 

Republiky. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Potvrdila informace, že paní Witová si již zařizuje nový salón na Nám. Republiky. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Vzala na vědomí a usnesení ponechává v původním verzi. Ptá se, jestli se někdo hlásí do 

rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4529/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

podanou výpověď nájemní smlouvy: 

 

1. na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 157,85 m
2
 v 1. nadzemním 

podlaží části D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nájemce spol. Salón 

Witová, IČO: 05900107 

 

2. na místnost sloužící k podnikání o celkové výměře 7,26 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části  

A budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nájemce spol. C.T.S. studio, a.s.,  

IČO: 26459132 
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n e s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 157,85 m
2
 

v 1. nadzemním podlaží části D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nájemci 

spol. Salón Witová, IČO: 05900107 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 

157,85 m
2 

v 1. nadzemním podlaží části D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, 

formou veřejné soutěže, za podmínek: 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.500,00 Kč/m2/rok bez DPH.  

2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4. Účel využití prostor není stanoven. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

38. Výsledek veřejné soutěže 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4530/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku do veřejné soutěže p. č. 4/EO/2018 na pronájem části nemovité věci – prostoru 

sloužícího k podnikání o celkové výměře 75,90 m
2
 v přízemí obytného domu Dlouhá tř. 

478/33, Havířov-Město, kterou podal pan Pavel Baumgartner, IČO: 66700914 

 

  



41 
  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o celkové 

výměře 75,90 m
2
 v přízemí obytného domu Dlouhá tř. 478/33, Havířov-Město, s p. Pavlem 

Baumgartnerem, IČO: 66700914, za podmínek: 

- nájemné 1.430,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  

- účel: prodej hudebních nástrojů, ozvučovacích aparatur, notovin a veškerého hudebního  

  příslušenství 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

39. Prodloužení pronájmu nemovitosti 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4531/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení pronájmu budovy bez č. p. na pozemku parc. č. 1271, k. ú. Havířov-město,  

o výměře 59,50 m
2
, nájemci p. Romanu Lípovi, IČO: 44080026, k dalšímu provozování 

zázemí tržiště, za podmínek: 

- nájemné 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2018 

- nájemce je oprávněn dále pronajímat nebytové prostory k zajištění provozu zázemí tržiště 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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40. Ukončení smluvních vztahů se spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o. dohodou 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4532/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. E/140/SN/2000 v domě č. p. 243 na 

pozemku parc. č. 3985, k. ú. Havířov-město, s nájemcem spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o., 

IČO: 25385534, dohodou k 30. 6. 2018 

 

2. ukončení Mandátní smlouvy č. E/141/SN/2000 na vykonávání činností spojených 

s údržbou, ostrahou, úklidem domu č. p. 243 na pozemku parc. č. 3985, k. ú. Havířov-

město, a přilehlého parkoviště a chodníku, s mandatářem spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o., 

IČO: 25385534, dohodou k 30. 6. 2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení Smlouvy 

o nájmu nebytových prostor č. E/140/SN/2000 a Mandátní smlouvy č. E/141/SN/2000 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31. 7. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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41. Využití budovy č. p. 893 na ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámila možný střet zájmu, ale hlasovat bude. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Zeptal se, zda se bude jednat o novou službu poskytovanou společností SANTÉ. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Odpověděla, že jde o stávající službu, která je v současnosti vykonávaná v prostorách na ul. 

Čelakovského, a půjde tedy pouze o přesun do větších prostorů a navýšení kapacity. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuje. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož 

tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4533/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

obecný záměr města pronajmout nemovitosti – objekt U Jeslí č. p. 893/2, Havířov-Šumbark, 

včetně pozemku parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 556 m
2
 a pozemku parc.  

č. 198, ostatní plocha o výměře 3.414 m
2
 v k. ú. Šumbark 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířov  

schválit  

1. využití pozemku parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 556 m
2
, jehož součástí 

je budova č. p.  893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark, a pozemku parc. č. 198, ostatní 

plocha o výměře 3.414 m
2
 v k.ú. Šumbark, pro účely poskytování sociální služby osobám 

s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením příspěvkovou organizací města 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČO: 00847470, po 

provedené rekonstrukci nemovitostí 
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2. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a realizaci rekonstrukce budovy č. p. 

893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark, na zařízení pro účely poskytování sociální služby 

osobám s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením 

uložit  

1. zadání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2,  

Havířov-Šumbark 

          Z: vedoucí OÚR 

          T: zadání PD  

08/2018  

2. realizaci rekonstrukce budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

          Z: vedoucí OÚR 

          T: 31. 12. 2019 

3. sledování nových dotačních výzev napříč operačními programy, které by byly vhodné pro 

projekt rekonstrukce budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark, k účelu 

poskytování sociálních služeb 

          Z: vedoucí OKP 

            T: 31. 12. 2018 

4. ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 zvýšení 

výdajové části rozpočtu odboru územního rozvoje (OJ 4) o částku ve výši 2 000 000,00 Kč 

na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a realizaci rekonstrukce budovy č. 

p. 893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

42. Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4534/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

v souladu s § 1051 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pravidla  

pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty ve znění přílohy č. 1 s účinnosti od 24.5.2018 

 
r u š í      

 

Pravidla pro nakládání s věcmi nalezenými a opuštěnými ze dne 15. 3. 2006, ZS/7/RMH/2006 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

43. Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4535/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 49. a 50., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 49. a 50., dle důvodové 

zprávy a příloh. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. Dodala, že zapomněla na začátku schůze RMH přivítat nového 

vedoucího odboru právních služeb MMH pana Mgr. Tomáše Kociána. 

 

 

49. Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  

hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov  

v r. 2018, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Eva RADOVÁ, členka Rady města Havířova (ČSSD) 

Oznámila možný střet zájmu, ale hlasovat bude. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4536/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Samostatné vyúčtování nákladových položek „přímé mzdy“ a „pohonné hmoty“  

při závěrečném vyúčtování za r. 2018.  

Pokud budou náklady na uvedených položkách  v r. 2018 nižší než odhadoval dopravce, 

bude rozdíl vrácen na účet statutárního města Havířova. 

Vznikne-li přeplatek při následném vyúčtování celé části účetní ztráty, bude tento 

přeplatek rovněž vrácen na účet statutárního města Havířova. 

 

2. Uzavření Dodatku č. 17 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008                

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

se stanoví částka ke krytí účetní ztráty (rozdíl nákladů a tržeb) dopravce ČSAD Havířov 

a.s. v r. 2018 ve výši 71 500 516 Kč,   
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 17 ke smlouvě o závazku 

veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města Havířov č. OKS/770/08 ze dne 

27.8.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

Z: vedoucí OKS 

                     T: 06/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

50. Projekt zefektivnění provozu Městské hromadné dopravy Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Jiří MARTINEK MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Uvedl, že před schůzí RMH proběhla diskuze na téma změn tras linek MHD, z níž vzešel 

dotaz, zda by i Na Nábřeží nemohlo jezdit MHD. Jinak změny v rozšíření sítě MHD hodnotil 

pozitivně. 

 

Naďa CZECHOVÁ, referent odboru komunálních služeb 

Uvedla, že v tomto místě je situace poměrně problematická, přibyla zde parkovací místa 

zasahující do vozovky; dále pak technický stav vozovky, je to zde na návozu atd.. Nicméně 

přislíbila tuto variantu zapracovat do návrhu. 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Přimlouval se za 2. etapu na Šumbarku a trasu kolem hřbitova. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4537/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

výjimku z Čl. III odst. 2 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním 

městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14. 9. 2016 zadat zakázku malého rozsahu 

„Projekt zefektivnění provozu Městské hromadné dopravy Havířov“ za cenu 245 tis. Kč  

vč. DPH přímým zadáním společnosti AVP Vladimír Návrat, s.r.o., IČO 42766931, 

(společnost není plátcem DPH) 

 

u k l á d á 

 

zajistit uzavření smlouvy na zpracování dopravně inženýrské dokumentace v rozsahu nabídky 

dle přílohy, s dodavatelem  AVP Vladimír Návrat, s.r.o., IČO 42766931 

Z: vedoucí OKS 

T: 06/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

47. Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2017-2018 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4538/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období od 1.11.2017 - 31.3.2018 

v rozsahu důvodové zprávy a přílohy č. 1 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

48. VZ/194/OKS/2018 pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek  

v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4539/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/194/OKS/2018  

pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ od společnosti  

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou,  

IČO: 02604795 s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky 227,60,- Kč 

bez DPH (275,40 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí 1 250,- 

bez DPH (1512,5 Kč vč. DPH). 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/194/OKS/2018  

pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ takto:   

 

2. místo:  EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, 

Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 45274924 

s  nabídkovou cenou za opravu 1m
2
 asfaltového povrchu vozovky 273,-- Kč 

bez DPH (330,33 Kč vč. DPH) 

s  nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí  

1350,-- Kč bez DPH (1633,50 Kč vč. DPH) 

3. místo:  JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice,  

IČO: 25855581 

s  nabídkovou cenou za opravu 1m
2
 asfaltového povrchu vozovky 310,-- Kč 

bez DPH (375,10 Kč vč. DPH) 

s  nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí  

1250,-- Kč bez DPH (1512,50 Kč vč. DPH) 
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4. místo:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 

oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína,  

IČO: 48035599 

s  nabídkovou cenou za opravu 1m
2
 asfaltového povrchu vozovky 365,-- Kč 

bez DPH (441,65 Kč vč. DPH) 

s  nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí  

1000,-- Kč bez DPH (1210,-- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/194/OKS/2018 

pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na realizace veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/194/OKS/2018 pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek v 

Havířově“            

Z: vedoucí OKS 

          T: 06/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

51. ZPŘ/192/OKS/18 - „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů  

na textil a oděvy pro občany města Havířova“ - rozhodnutí o výběru  

a o uzavření smlouvy  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Uvedl, že v tomto návrhu usnesení chybí pořadí dalších uchazečů, kdo se umístil na 2. a 3. 

místě atd. 

 

Ing. Zdena MAYEROVÁ, vedoucí odboru komunálních služeb 

Odpověděla, že v tomto případě se přihlásili pouze 2 zájemci. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4540/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele SDO Technika s. r. o., se sídlem 742 42 Šenov u Nového Jičína, 

Jaselská 451, IČ: 29446619, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku 

v zadávacím řízení ZPŘ/192/OKS/18 – „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na 

textil a oděvy pro občany města Havířova“ s nabídkovou cenou 3.660.000 Kč bez DPH 

(4.428.600 Kč vč. DPH)  

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/192/OKS/18 – „Dodávka domácích 

kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy pro občany města Havířova“ s dodavatelem 

SDO Technika s. r. o., se sídlem 742 42  Šenov u Nového Jičína, Jaselská 451, 

IČ: 29446619, s cenou 3.660.000 Kč bez DPH (4.428.600 Kč vč. DPH) v případě splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 

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

jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona  

        

Z: vedoucí OKS 

T: do 28.5.2018 

 

2. odeslat oznámení o výběru     

Z: vedoucí OKS 

T: po splnění  

podmínek účasti  

vybraného 

dodavatele 

předložením  

všech dokladů 

dle § 122 odst. 3   

zákona  
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3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OKS 

T: po marném  

uplynutí lhůty 

k podání  

námitek proti 

rozhodnutí  

o výběru 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

52. VZ/222/OKS/2018 – „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním  

parku“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4541/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/222/OKS/2018 – 

„Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ od společnosti HRAS - zařízení hřišť, 

s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, IČO: 47666331/ IČO  

s  nabídkovou cenou 1 310 524,20 Kč bez DPH (1 585 734 ,- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/222/OKS/2018 – 

„Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ 

 

  



53 
  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek a smluv na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/222/OKS/2018 – „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním 

parku“ 

Z: vedoucí OKS 

          T: 06/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

44. „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město“ (stavba č. 17018)  

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4542/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město“ (stavba č. 17018) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne  

rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:      ne 
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5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   druhá polovina července 2018  

termín ukončení:    nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne  

 účinnosti smlouvy 

 

6. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

      (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost dodavatele  

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

ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání 

nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

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

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých za posledních 5 

let před dnem podání nabídky včetně osvědčení objednavatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel 

splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 

a) 1 zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba komunikace 

pro motorová vozidla, chodníku nebo parkovacích stání ze zámkové dlažby 

v minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce. 

b) 1 zakázky, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba 

komunikace pro motorová vozidla v minimální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH / 

tyto stavební práce na 1 zakázce.  

c) 1 zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba chodníku popř. 

parkovacích stání ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 500.000 Kč bez DPH / 

tyto stavební práce na 1 zakázce. 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) až c) je možno prokázat i 

společně stejnou zakázkou) 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto složení: 

stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat 

odborné vedení provádění stavby, 

osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může být 

i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce 

stavbyvedoucího: 

a. osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru 

dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,  
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b. vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené zakázky, přičemž 

předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba komunikace pro motorová vozidla 

v minimální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce, 

c. vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené zakázky, přičemž 

předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba chodníku popř. parkovacích stání 

ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 500.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce 

na 1 zakázce. 

(požadované stavební práce je možno prokázat i společně stejnou zakázkou) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky zeměměřických 

činností: 

úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.,  

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

ve znění pozdějších předpisů  

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění povinností  

- vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu  

o pojištění  

- odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 5.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení komise dle Přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným 

v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů 

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

u k l á d á  

 

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

malého rozsahu „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město“ (stavba č. 17018) 

              

          Z: vedoucí OÚR 

          T: 6/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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45. „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu  

– lesopark“ (číslo stavby 5004) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  

o dílo č. 398/OSRM/2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Zeptal se, jak je to s požadavkem společnosti na prodloužení lhůty, zda se připravuje v tomto 

smyslu materiál na příští schůzi RMH. 

 

Ing. arch. Karel MOKROŠ, vedoucí odboru územního rozvoje 

Odpověděl, že chtěl před hlasováním vystoupit i sám a upozornit na tuto skutečnost. 

Požadavek přišel emailem odpoledne den před vypršením termínu dokončení stavby. Zde 

byly uvedeny důvody pro prodloužení např. nové vedení, což nepovažuje za důvody pro 

prodloužení lhůty. Seznámil se situací na stavbě, kde bývají osobně účastni, což je 

zaznamenáno v zápisech z kontrolních dnů. Dnešek je rovněž prvním dnem, kdy nabíhá 25 

tis. pokuta za nedodržení lhůty. A odpověděl panu tajemníkovi, že zřejmě to bude muset být 

předmětem materiálu pro příští schůzi RMH. 

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, vedoucí oddělení investic OÚR 

Uvedla, že v této chvíli by žádné prodloužení neřešila. Naopak by se přikláněla k variantě, 

kdy zhotovitel stavbu dokončí, dílo předá a následně by si požádal RMH a ZMH o prominutí 

pokuty. 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Požádal pana vedoucího OPS o právní stanovisko. 

 

Mgr. Tomáš KOCIÁN, vedoucí odboru právních služeb 

Přiklonil se k návrhu paní Ing. Mikulové, nicméně teď by postupoval podle smlouvy a udělil 

pokutu. 

 

Ing. Jiří MARTINEK MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Nevidí důvod, proč ustupovat a navrhl postupovat podle smlouvy. Majitel firmy byl 

v dostatečném časovém předstihu informován, jsou zde zápisy z kontrolních dnů, tato situace 

je diskutována z nejrůznějších směrů, není tedy nejmenší důvod, proč přistoupit k prodloužení 

lhůty. Navrhuje postupovat podle smlouvy o dílo, lhůtu nedodrželi a následují tedy sankce. 

 

Ing. arch. Karel MOKROŠ, vedoucí odboru územního rozvoje 

Uvedl, že nesouhlasí s kvalitou provedených prací. 

 

Bc. Pavel RAPANT MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Má podobný názor jako pan Ing. Martinek a apeluje na úředníky, kteří budou tuto stavbu 

přebírat, aby byli důslední a přebrali opravdu kvalitní práci. 

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, vedoucí oddělení investic OÚR 

Uvedla, že dnes opět mají kontrolní den a bude jim připomenuto, že jim nabíhá penále. 
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Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Uvedl, zda by nebylo vhodné, aby k této žádosti o prodloužení nepřijala RMH nějaké 

usnesení. 

 

Ing. arch. Karel MOKROŠ, vedoucí odboru územního rozvoje 

Uvedl, že tato žádost byla adresována jemu a tudíž není důvod, aby RMH k tomuto přijímala 

stanovisko. Dále uvedl, že počátkem května poslali dokonce nové změnové listy 

s požadavkem na navýšení 3,2 mil. Kč s tím, že byli podvedeni původním rozpočtem. Zmínil, 

že si samozřejmě nechali zpracovat komplexní analýzu tohoto požadavku a rozpočet byl 

v pořádku a v tomto duchu jim půjde odpověď. 

 

Ing. Bohuslav NIEMIEC, člen Rady města Havířova (KDU-ČSL) 

Navrhl rovněž postupovat tvrdě, rozhodně nesouhlasí s těmito „drzostmi“. 

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, vedoucí oddělení investic OÚR 

Uvedla, že rozhodně vyvolají další jednání, poslední z nich bylo 18. května, kdy je upozorní, 

že termín nedodrželi a že jim nabíhá penále, učiní to i písemně. A zatím ani nedostali písemný 

pokyn k převzetí stavby, což podle smlouvy mají písemně učinit a MMH má do 2 dnů začít 

přebírat stavbu. Toto se nestalo, z čehož jasně vyplývá, že termín nedodrželi. 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Rovněž se přiklání k tomu, aby se postupovalo podle smlouvy. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4543/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 398/OSRM/2017 dle Článku III a Přílohy č. 1 této 

SOD o dodatečné stavební práce za cenu 197.773,90 Kč bez DPH (239.306,30 Kč včetně 

DPH) v rozsahu Přílohy č. 2 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 398/OSRM/2017 dle Článku III a Přílohy č. 1 této 

SOD stavebních prací za cenu -207.970,57 Kč bez DPH ( -251.644,39 Kč včetně DPH) 

v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 související s bodem 1 

a 2 tohoto usnesení  
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4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 na provedení stavby 

„Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu – lesopark“ v rozsahu bodu 

1 až 3 tohoto usnesení se „Společností Havířov – cyklostezka“ SILNICE.CZ s.r.o.+ 

Monstavby Morava s.r.o. IČO: 26792711 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo  

č. 398/OSRM/2017 ze dne 05.06.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 ze dne 05.06.2017 

                

               Z: vedoucí OÚR

              T: 06/2018  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

46. VZ/191/OÚR/18 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“  (stavba č. 18013) 

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Jiří MARTINEK MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Položil dotaz na termín předložení hotové projektové dokumentace. A dále se zeptal na ul. 

Hálkovou, kde jsou dlouhodobé problémy s odváděním vody, aby v rámci řešení projektu 

bylo pamatováno i na odvodnění toho svahu. 

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, vedoucí oddělení investic OÚR 

Uvedla, že ji pan radní zaskočil a požadovaný materiál nemá u sebe. Odpověděla, že o tomto 

problému vědí a byl dán požadavek na posouzení terénu a odvodnění svahu. 

 

Ing. Jiří MARTINEK MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Požádal, aby byl informován dříve, než se pak přistoupí k řešení daného problému a realizaci 

stavby. 

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Navrhla, aby byla řešena v této lokalitě i kanalizace. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4544/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/191/OÚR/18 – 

„Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ (stavba č. 18013) od společnosti AS PROJECT CZ 

s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO: 260 95 254 s  nabídkovou cenou 

1 999 950,00 Kč bez DPH (2 419 939,50 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/191/OÚR/18 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ (stavba č. 18013) 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/191/OÚR/18 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ (stavba č. 

18013) 

Z: vedoucí OÚR 

         T: 06/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

66. Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4545/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město: 

 

Poskytovatel dotace:         Moravská zemská knihovna 

Název dotačního programu:   Projekt na podporu nákupu děl české literatury pro        

                                           profesionální veřejné knihovny  

Název projektu:                     Česká knihovna  

Celkové náklady na projekt:  10.224 Kč 

Požadovaná výše dotace:       základní dotace: 6 208  Kč   (32 titulů) 

                                               rezervní dotace:  4 016  Kč   (20 titulů) 

Spolufinancování  :       0  Kč      

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

67. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se statutárním  městem  

Havířov – na zpracování mzdové agendy Městské knihovny Havířov   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4546/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi příspěvkovou organizací Městská 

knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město  

a statutárním městem Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město za účelem 

zpracování mzdové agendy Městské knihovny Havířov  

        

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě  

č. E/1191/ORG/2000 o obstarávání věci  

         Z: ředitelka MK Havířov 

         T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

68. Souhlas zřizovatele s výpůjčkou drobného dlouhodobého hmotného  

majetku  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Zeptal se, zda si tento majetek bude vypůjčovat SSMH. 

 

Ing. Milan ČERNÝ, ředitel Sociálních služeb města Havířova 

Uvedl, že tento majetek si bude půjčovat SSMH v rámci projektu „Systém sociálně-zdravotní 

péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 



62 
  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

Přijaté usnesení č. 4547/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01  Havířov 

- Podlesí, IČ: 60337583, výpůjčku drobného dlouhodobého hmotného majetku na období od  

9. 4. 2018 do 30. 9. 2019 v souvislosti s realizací projektu „Systém sociálně-zdravotní péče o 

osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“ a s otevřením Centra pro rodinné 

pečující v Havířově  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

69. Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního do fondu  

investic     
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

     příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 

Havířov-Podlesí, IČ: 60337583, převod finančních prostředků ve výši 660 000 Kč z fondu 

rezervního do fondu investic  

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Zeptal se, zda by nemělo být v usnesení uvedeno na, co bude tento převod použit. 

 

Ing. Milan ČERNÝ, ředitel Sociálních služeb města Havířova 

Odpověděl, že vše je uvedeno v důvodové zprávě. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Uvedl, že si myslí, že by tato skutečnost měla být zmíněna i v usnesení. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o doplněném návrhu usnesení. 
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Hlasování o doplněném usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4548/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

s c h v a l u j e 

 

    příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  

736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 60337583, převod finančních prostředků ve výši 660 000 Kč 

z fondu rezervního do fondu investic pro zabezpečení úhrady dokončovacích prací v rámci 

akce „Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov-Šumbark 

a pro nákup nového zařízení pro ochranu před hrozbami (UTM) 2 kusy FortiGate 80E nebo 

adekvátní tomuto modelu. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

70. „Elektrická pečovatelská lůžka pro středisko Luna“ – posouzení  

podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Jiří MARTINEK MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Dal panu řediteli námět na veřejnou zakázku, aby v bodě 10 byla prodloužena záruka. Zmínil 

zkušenosti z kraje, kde to tak dělali. 

 

MUDr. Milan DLÁBEK, ředitel Domova seniorů Havířov, p.o. 

Odpověděl, že má jiné zkušenosti, a motory v polohovacích postelích se nekazí. Dále zmínil 

BPK kontroly, podle kterých budou mít vyškoleného pracovníka na kontroly lůžek. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4549/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

p o s o u d i l a  

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh dodavatelů 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „ Elektrická pečovatelská lůžka pro 

středisko Luna“ příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 

 

1. následné zakázky (opce):   ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

     

2. dílčí plnění (fakturace):   ano (jednorázově všechna lůžka s příslušenstvím  

       a zvlášť školení) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   druhá polovina června 2018 

    termín dokončení:     nejpozději do 90 dnů ode dne  

                                                                       účinnosti smlouvy    

 

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

(váha 100%) 

 

6. základní způsobilost:  

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

znění pozdějších předpisů, a to čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání 

nabídky 

 

7. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

8. ekonomická kvalifikace: 

- není vyžadována 
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9. technická kvalifikace:  

a) produktový list s fotografií nabízeného předmětu plnění, ze kterého bude zřejmé splnění 

požadovaných technických parametrů příslušného nabízeného předmětu plnění 

b) doklad, že nabízená lůžka splňují normu ČSN 60601-2-52 

c) čestné prohlášení o schopnosti dodavatele předložit do 7 kalendářních dnů od písemné 

výzvy zadavatele 1 ks vzorku lůžka s příslušenstvím k posouzení splnění požadavků 

zadavatele 

 

10. další podmínky:      

- záruka 24 měsíců 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným  

v Příloze č. 2 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

71. Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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řijaté usnesení č. 4550/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava Seiferta 

1530/14, Havířov-Město, zapojení fondu investic ve výši 170.000 Kč na pořízení nového 

zahradního traktoru 

                     Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: červenec 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

72. Informace o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu  

č. VZ/03/VUH/18 „Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale 

Havířov“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Zeptal se, kdo bude vyměňovat mantinely. 

 

Ing. Radomír KÁCAL, ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení p.o. 

Odpověděl, že mantinely jsou již vyměněné, a aby dosáhli snížení ceny, tak si je vyměnili 

sami pod dozorem zástupce dodavatele mantinelů. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4551/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. informaci o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/03/VUH/18 „Výměna 

stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“ 

 

2. uzavření Kupní smlouvy č. 005/SSRZ/2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/03/VUH/18 „Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“ 

příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov se společností 

ICE-TECH CZ, s.r.o., se sídlem Úprkova 803/67, Malšovice, 500 09 Hradec Králové,  

IČO: 01786962, dne 06.04.2018 s cenou 1.445 000,00 Kč bez DPH  

(1.748 450,00 Kč včetně DPH) 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

73. Posouzení podmínek zadávacího řízení, složení komise a okruhu  

dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/05/MSH/18 

„Rekonstrukce podlahy v MSH Havířov“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Zeptala se pana ředitele, kdy se bude podlaha 

rekonstruovat. 

 

Ing. Radomír KÁCAL, ředitel SSRZ p.o. 

Odpověděl, že podlaha se bude rekonstruovat o prázdninách, protože do konce června se 

v hale konají ještě tréninky a zápasy. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dále se zeptala na rozpočet. 

 

Ing. Radomír KÁCAL, ředitel SSRZ p.o. 

Uvedl, že rozpočet má již připravený a do pondělí ho dodá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuje. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož 

tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4552/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

p o s o u d i l a 

 

níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh dodavatelů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce podlahy v MSH Havířov“ příspěvkové 

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov bez připomínek 

 

1. rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

     následné zakázky (opce):  ne  

 

2.  dílčí plnění (fakturace):  ne 

     poskytnutí zálohy:  ne  

 čerpání dotace:  ano 

     přenesená daňová povinnost:  ne  

 

3.  varianty nabídky:  ne 

 

4.  dobu realizace veřejné zakázky:   

     předpokládané zahájení: konec června 2018 

     termín dokončení: do 15. srpna 2018                            

 

5.  základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

    

6.  další podmínky:  

 - ekologická likvidace stávající podlahy LOBA 

 - uchazeč jako součást nabídky předloží: 

 a) technický list nabízené sportovní PU podlahy 

b) zprávu z akreditované laboratoře prokazující shodu nabízené sportovní PU podlahy 

s normou EN 14904 a s požadavky zadavatele  

c) zprávu „Klasifikace reakce na požár podle normy EN 13501“ – min. Bfl - s1 nebo 

vyšší 

d) certifikáty FIBA a IHF, osvědčující, že sportovní povrch je v souladu požadavky 

Mezinárodní basketbalové federace a Mezinárodní házenkářské federace 

 

7.  základní způsobilost:  

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

 znění pozdějších předpisů (čestné prohlášení ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky) 

  

8.  profesní způsobilost:   

 - živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 
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 - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání 

nabídky 

 

9.  ekonomická a finanční způsobilost: 

 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku  

 

10.  způsob realizace zadávacího řízení:   

- doložení dokladů ke kvalifikaci a podepsaného návrhu smlouvy před elektronickou 

aukcí v listinné formě 

 - hodnocení nabídek v elektronické aukci 

               

11. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v příloze č. 1 

 

12.  složení komise pro posouzení nabídek dle přílohy č. 2 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

74. Revokace usnesení č. 4309/84RM/2018 - Souhlasu s převodem  

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4553/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r e v o k u j e  

 

usnesení č. 4309/84RM/2018 – Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního  

fondu do fondu investic 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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75. Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4554/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754, 

se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky 

ve výši 530 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic na realizaci veřejné zakázky „Nákup 

nákladního vozidla – nosiče kontejnerů do 3,5t“ 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

76. Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic I. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4555/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754, 

se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky 

z rezervního fondu do fondu investic ve výši 360.250 Kč na realizaci dodávky rozvaděčů 

a jejich umístění a zapojení ve Víceúčelové hale 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

77. Souhlas zřizovatele s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových  

prostor č. 099/SSRZ/2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4556/87RM/2018: 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost sportovního klubu BOX Havířov z.s., IČO: 05070911, se sídlem Palackého 1584/2a, 
Město, 736 01 Havířov, dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, 

zastoupené ředitelem Ing. Radomírem Kácalem, uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

nebytových prostor č. 099/SSRZ/2017 ze dne 1. 10. 2017, takto: 

na základě vzájemné dohody se mění či doplňuje článek III. Cena a její splatnost, odst. 6., 

následovně: 

6. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli za předmět nájmu v období červenec 2018 

částku 3.000 Kč/měsíc a za období srpen 2018 částku 4.000 Kč/měsíc. 

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o nájmu nebytových prostor zůstávají beze změny. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

78. Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu 
 

 

Návrh usnesení: 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost JUDO CLUBu HAVÍŘOV z.s., IČO: 66182760, o bezplatný pronájem Městské 

sportovní haly, na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, k pořádání MEMORIÁLU SAŠI 

JUREČKY dne 17. 11. 2018 dle přílohy č. 1 

 

VARIANTA I. 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Městské sportovní haly  JUDO CLUBu HAVÍŘOV z.s., IČO: 66182760, 

k pořádání MEMORIÁLU SAŠI JUREČKY dne 17. 11. 2018, za podmínky úhrady nákladů 

souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 
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VARIANTA II. 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku prostor Městské sportovní haly JUDO CLUBu HAVÍŘOV z.s., IČO: 66182760, 

k pořádání MEMORIÁLU SAŠI JUREČKY dne 17. 11. 2018, bez úhrady nákladů 

souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Navrhla variantu I.  

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Zeptal se, jaké byly podmínky memoriálu v loňském roce. 

 

Ing. Radomír KÁCAL, ředitel SSRZ p.o. 

Uvedl, že v loňskému roce byly podmínky shodné s variantou I. Varianta II. byla připravena 

na základě žádosti od JUDO CLUBu.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4557/87RM/2018: 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost JUDO CLUBu HAVÍŘOV z.s., IČO: 66182760, o bezplatný pronájem Městské 

sportovní haly, na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, k pořádání MEMORIÁLU SAŠI 

JUREČKY dne 17. 11. 2018 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Městské sportovní haly  JUDO CLUBu HAVÍŘOV z.s., IČO: 66182760, 

k pořádání MEMORIÁLU SAŠI JUREČKY dne 17. 11. 2018, za podmínky úhrady nákladů 

souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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79. Optimalizace IT prostředí SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb – výjimka ze zásad zadávání veřejných 

zakázek 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámila střet zájmu a nebude v tomto bodě hlasovat. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 7 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4558/87RM/2018: 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Tajovského 1156/1, 

Havířov – Podlesí, IČO 00847470, pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Optimalizace IT 

SANTÉ“ výjimku z článku IV, odst. 1. Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými 

organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016, na základě níž bude předmětná veřejná zakázka 

malého rozsahu zadána přímo společnosti ITS Office Technology, s.r.o., Šumbarská 337/45, 

Havířov - Dolní Suchá, IČO 28645961, za celkovou cenu 544 397,15 vč. DPH  (449 915,00 

Kč bez DPH)  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 7, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 
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60. Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Petřvaldská 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4559/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Petřvaldská 32/262 (IČO: 619 88 570) 

 

poskytovatel dotace:   Nadace ČEZ 

název operačního programu:   Oranžové hřiště 

název projektu:    Na kole bezpečně, na kole ke zdraví 

požadovaná výše dotace:   731 000 Kč  

spolufinancování:   15% z finančních prostředků příspěvkové organizace    

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

61. Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního majetku   

– ZŠ  1.máje Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4560/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, 

příspěvková organizace (IČO:70958122)  

 

1. vyřazení investičního majetku: 

- plynová smažící pánev 120 litrů, invent. č. DHM – 022/28, v pořizovací ceně 174 994,00 Kč 

včetně DPH 

 

2. převod částky z rezervního fondu do fondu investic ve výši 120 000,00 Kč na nákup 

plynové smažící pánve do školní kuchyně v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

3. pořízení investičního majetku:  

- plynová smažící pánev 120 litrů do školní kuchyně v pořizovací ceně cca 190 000,00 Kč 

včetně DPH 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

62. Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního majetku   

– ZŠ Mládežnická 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4561/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/15645 okres 

Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958114)  

 

1. vyřazení investičního majetku: 

- plynový kotel ALBA 150 litrů, invent. č. DHM30, v pořizovací ceně 121 240,35 Kč včetně  

  DPH 

 

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

znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do fondu investic ve výši  

80 000 Kč na nákup plynového kotle do školní kuchyně. 

 

3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 180 000 Kč včetně DPH: 

- plynový kotel 150 litrů do školní kuchyně  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

53. Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi  

zřízenými statutárním městem Havířov  
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím peněžitých darů v celkové výši 30 000 Kč v rámci dotačního titulu „Jedeme na 

exkurzi“ od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI, Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-

Šumbark, IČO: 06486282 příspěvkovými organizacemi města: 
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1. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace 

(IČO: 70958149) 

 

2. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (IČO: 70958262) 

 

3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace  

(IČO: 75027569) 

 

4. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

 

5. Základní škola 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958122) 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Zeptal se, zda jde o účelové peněžité dary. 

 

PhDr. Pavel HAMZA, vedoucí odboru školství a kultury 

Odpověděl, že dary jsou na exkurze a jsou účelové. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Navrhl doplnit do usnesení, že jde o exkurze jednotlivých škol. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o doplněném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4562/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím peněžitých darů v celkové výši 30 000 Kč v rámci dotačního titulu „Jedeme na 

exkurzi“ od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI, Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-

Šumbark, IČO: 06486282 příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace 

(IČO: 70958149) 

 



79 
  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

2. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (IČO: 70958262) 

 

3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace  

(IČO: 75027569) 

 

4. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

 

5. Základní škola 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958122) 

 

na exkurze uvedených škol. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

54. Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci MŠ Petřvaldská 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4563/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací města: 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

 

poskytovatel dotace:   Givenio – spolek pro dobrou věc 

název programu:    Givenio – Podpoříme dobrou věc 

      název projektu:  Mateřská škola Petřvaldská v pohybu 

požadovaná výše dotace:   20 000 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

55. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ  

a MŠ s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, 

příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Uvedla, že dlouhodobě bojují s počtem žáků na druhém 

stupni ZŠ v Bludovicích, ale od 1.1.2019 má platit nové dofinancování regionálního školství, 

na které tato škola čeká. Pokud se tak nestane, bude se tato situace už řešit jiným způsobem 

než další výjimkou z nejnižšího počtu žáků. 

 

PhDr. Pavel HAMZA, vedoucí odboru školství a kultury 

Uvedl, že o tom samozřejmě ví, a že podle toho nového nařízení by měl být i nejnižší počet 

žáků ve třídě 10, což by splnili. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4564/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

p o v o l u j e  

 

výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Základní školu a Mateřskou 

školu s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace 

pro školní rok 2018/2019 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro 

Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice 

Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 udělené Radou města Havířova  

schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2018/2019 
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uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

56. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ  

Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 

Karviná pro školní rok 2018/2019  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4565/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

p o v o l u j e  

 

výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Základní školu Kapitána 

Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná pro školní rok 2018/2019 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro 

Základní školu Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 

pro školní rok 2018/2019 udělené Radou města Havířova  

schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2018/2019 

uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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57. Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ Pujmanové Havířov,  

ZŠ Jarošova Havířov a ZŠ 1. máje Havířov 
 

 

Návrh usnesení: 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
a) zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele školy Havířov-Šumbark  

    M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 dle přílohy č. 1 

 

j m e n u j e 
 
s účinností od 1. 8. 2018 na pracovní místo ředitele Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 

okres Karviná, IČO: 48805475 

 

pana/paní  

……………………………. 

 

b) zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Šumbark 

    Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 dle přílohy č. 2 

 
j m e n u j e 
 
s účinností od 1. 8. 2018 na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Šumbark 

Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

pana Mgr. Přemysla Čapandu 

  

c) zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Město 

    1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122 dle přílohy č. 3 
 
j m e n u j e 
 
s účinností od 1. 8. 2018 na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Město  

1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122 

 

paní 

…………………………. 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Navrhla upravit usnesení v tomto znění: u ZŠ Pujmanové 

se bude na návrh členky konkurzního řízení znovu vyhlašovat výběrové řízení za stejných 

podmínek jako tomu bylo u prvního konkurzního řízení. Vysvětlila stávající paní ředitelce, 

která odchází do důchodu, tuto situaci a ta se vyjádřila, že s organizací školního roku problém 

nebude, paní zástupkyně vše zvládne. Dále v bodě b potvrdila pana Mgr. Čapandu. A nakonec 

v bodě c jmenovala ředitelkou ZŠ 1. máje od 1.8.2018 paní Mgr. Michaelu Drozdovou Ph.D.  
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Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4566/87RM/2018: 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
a) zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele školy Havířov-Šumbark   

M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele školy Havířov Šumbark 

M. Pujmanové 17/1151 za shodných podmínek obsažených v usnesení RMH č. 

4211/83RM/2018.  

 

b) zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Šumbark 

Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 dle přílohy č. 2 

 
j m e n u j e 
 

s účinností od 1. 8. 2018 na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Šumbark 

Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

pana Mgr. Přemysla Čapandu 

  

c) zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Město  

1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122 dle přílohy č. 3 
 
j m e n u j e 
 
s účinností od 1. 8. 2018 na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Město 1. máje 

10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122 

 

paní Mgr. Michaelu Drozdovou Ph.D. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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58. Poskytnutí investičního příspěvku pro rok 2018 ZŠ Gorkého Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 7 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4567/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí žádost Základní školy Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62 331 221 o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 138 000 Kč na pořízení 

výklopné elektrické pánve dle přílohy č. 1 

schválit poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Havířov – Město Gorkého 1/329 

okres Karviná, IČO: 62 331 221 ve výši 138 000 Kč na pořízení výklopné elektrické pánve, a 

to z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) 

uložit ekonomickému odboru zapracovat: 

1. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018 snížení výdajové části rozpočtu odboru školství 

a kultury (OJ 3) o částku 138 000 Kč 

2. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018 poskytnutí investičního příspěvku Základní 

škole ve výši 138 000 Kč 

Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62 331 221 ve výši 138 000 Kč 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 7, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 
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59. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Městskou knihovnou  

Havířov – vedení obecní kroniky   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4568/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci vedení obecní kroniky statutárního 

města Havířova s Městskou knihovnou Havířov, IČO:  00601250, se sídlem Havířov - Město, 

Svornosti 86/2, budova G, v souladu se Zřizovací listinou ZL/51/2015, schválenou 

Zastupitelstvem města Havířova usnesením č.  336/8ZM/2015 ze dne 14. 12. 2015, s účinností 

od 1. 1. 2016, kterou bylo vedení kroniky statutárního města Havířova svěřeno Městské 

knihovně Havířov 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů 

v rámci vedení obecní kroniky statutárního města Havířova v souladu se Zřizovací listinou 

ZL/51/2015, schválenou Zastupitelstvem města Havířova usnesením č.  336/8ZM/2015 ze dne 

14. 12. 2015, s účinností od 1. 1. 2016 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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63. VZ/189/OSV/18 – „Pořízení automobilů pro Sociální služby města  

Havířova“ – zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího 

řízení 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/189/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova“, 

neboť pro veřejnou zakázku nebyla podána žádná nabídka  

 

s c h v a l u j e 

 

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

    automobilů pro Sociální služby města Havířova – nové vyhlášení“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části: ano  

                                                                  část 1 - vozidlo k přepravě za klientem 

                      část 2 - vozidlo k přepravě seniorů a imobilních  

                                    občanů 

                                                                       část 3 - vozidlo s přestavbou 

(možnost podání nabídky na všechny tři části 

nebo pouze na dvě části nebo pouze na jednu 

část)  

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (každé vozidlo zvlášť) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. variantní nabídky:  ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   poslední týden června 2018 (účinnost smlouvy) 

   

    termín dodání vozidel:   dle návrhu dodavatele, maximálně však  

      část 1 - vozidlo k přepravě za klientem do 120 

      kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

  část 2 - vozidlo k přepravě seniorů a imobilních  

      občanů do120 kalendářních dnů ode dne  

      účinnosti smlouvy 

      část 3 - vozidlo s přestavbou do 150 kalendářních 

      dnů ode dne účinnosti smlouvy  

        

6. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
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7. základní způsobilost dodavatele:    

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu 

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému úřadu sociálního zabezpečení 

- čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče v případě, že uchazečem bude fyzická 

osoba, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti všech členů statutárního orgánu 

uchazeče v případě, že uchazečem bude právnická osoba. 

(vše ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky) 

 

8. profesní způsobilost dodavatele:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce přede 

dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

(zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud jiné právní 

předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

9.  podmínky zadávacího řízení:      

-   požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky dle Přílohy č.2 

-   záruka dle výrobce 

- účinnosti nabude smlouva dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv nebo dnem 

doručení oznámení kupujícího prodávajícímu o schválení financování předmětu plnění 

dle této smlouvy Zastupitelstvem města Havířova, podle toho, která skutečnost 

nastane později. V případě, že financování tohoto předmětu plnění nebude 

Zastupitelstvem města Havířova schváleno do 25.6.2018, pozbude smlouva 

k 26.6.2018 platnosti. 

 

10. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou 

 

11. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 3  

 

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

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o zrušení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu   VZ/189/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální 

služby města Havířova“  

 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících se 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení automobilů pro Sociální 

služby města Havířova – nové vyhlášení“  

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu VZ/189/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova“  

 

          Z: vedoucí OSV 

          T: květen 2018 
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2. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – nové vyhlášení“ 

 

          Z: vedoucí OSV 

          T: květen 2018 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Bernarda URBANCOVÁ, vedoucí odboru školství a kultury 

Navrhla úpravu v Příloze č. 2, dílčí část 1 – preference modré barvy; podle požadavku pana 

ředitele SSMH, protože tato příspěvková organizace má všechna auta modrá tak, aby se 

zachovala jednotnost.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4569/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/189/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova“, 

neboť pro veřejnou zakázku nebyla podána žádná nabídka  

 

s c h v a l u j e 

 

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

    automobilů pro Sociální služby města Havířova – nové vyhlášení“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části: ano  

                                                                  část 1 - vozidlo k přepravě za klientem 

                      část 2 - vozidlo k přepravě seniorů a imobilních  

                                    občanů 

                                                                       část 3 - vozidlo s přestavbou 

(možnost podání nabídky na všechny tři části 

nebo pouze na dvě části nebo pouze na jednu 

část)  
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3. dílčí plnění (fakturace):   ano (každé vozidlo zvlášť) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. variantní nabídky:  ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   poslední týden června 2018 (účinnost smlouvy) 

   

    termín dodání vozidel:   dle návrhu dodavatele, maximálně však  

      část 1 - vozidlo k přepravě za klientem do 120 

      kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

  část 2 - vozidlo k přepravě seniorů a imobilních  

      občanů do120 kalendářních dnů ode dne  

      účinnosti smlouvy 

      část 3 - vozidlo s přestavbou do 150 kalendářních 

      dnů ode dne účinnosti smlouvy  

        

6. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  

 

7. základní způsobilost dodavatele:    

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu 

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému úřadu sociálního zabezpečení 

- čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče v případě, že uchazečem bude fyzická 

osoba, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti všech členů statutárního orgánu 

uchazeče v případě, že uchazečem bude právnická osoba. 

(vše ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky) 

 

8. profesní způsobilost dodavatele:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce přede 

dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

(zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud jiné právní 

předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

9.  podmínky zadávacího řízení:      

-   požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky dle upravené Přílohy č.2 

-   záruka dle výrobce 

- účinnosti nabude smlouva dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv nebo dnem 

doručení oznámení kupujícího prodávajícímu o schválení financování předmětu plnění 

dle této smlouvy Zastupitelstvem města Havířova, podle toho, která skutečnost 

nastane později. V případě, že financování tohoto předmětu plnění nebude 

Zastupitelstvem města Havířova schváleno do 25.6.2018, pozbude smlouva 

k 26.6.2018 platnosti. 

 

10. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou 

 

11. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 3  
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12. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4  

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o zrušení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu   VZ/189/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální 

služby města Havířova“  

 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících se 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení automobilů pro Sociální 

služby města Havířova – nové vyhlášení“  

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu VZ/189/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova“  

 

          Z: vedoucí OSV 

          T: květen 2018 

 

2. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – nové vyhlášení“ 

 

          Z: vedoucí OSV 

          T: květen 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

64. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společnosti SATUM  

CZECH s.r.o. k výkonu služeb makléřské činnosti.  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4570/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů pro výkon služeb v rámci makléřské činnosti 

se společnosti SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 

25373951, DIČ CZ25373951 ke smlouvě 53/ORG/18 o makléřské činnosti v oblasti 

pojišťovacích služeb, po dobu platnosti makléřské smlouvy   

        

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zpracování 

osobních údajů ke smlouvě č. 53/ORG/18 o makléřské činnosti v oblasti pojišťovacích služeb 

se společnosti SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/20, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 

25373951, DIČ CZ25373951 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 25.05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

65. Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4571/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého majetku 

v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks ve správě  ORJ 06 – elektrický sporák 4 desky, 

trouba, rok pořízení 1997, pořizovací cena 97 732,00 Kč 

Z: vedoucí  

organizačního 

odboru 

T: 30. 6. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

80. Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.6.2018  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4572/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 1.6.2018 dle přílohy 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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81. Informace o podané žalobě 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. žalobu vůči statutárnímu městu Havířov vedenou u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 

25 C 80/2018 (dále jen „ žaloba“) dle Přílohy č. 1 

2. výzvu soudu k vyjádření k žalobě dle Přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e  

 

1. podání vyjádření k žalobě s tím, že statutární město Havířov nárok uplatněný v žalobě zcela 

neuznává 

2. právní zastoupení advokátem …………., který bude statutární město Havířov zastupovat 

v řízení o žalobě 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Doplnil část schvaluje, bod č. 2 právní zastoupení advokátem Mgr. Ondřejem Havránkem, ev. 

č. ČAK: 17711, který bude statutární město Havířov zastupovat v řízení o žalobě za cenu 

1,500 Kč za hodinu bez DP. 

 

Ing. Jiří MARTINEK MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Zeptal se, zda se jedná o někoho, kdo má již zkušenosti s veřejnou správnou. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Uvedl, že pan advokát dělá pracovní právo. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o doplněném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 

Pro:                 7 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4573/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. žalobu vůči statutárnímu městu Havířov vedenou u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 

25 C 80/2018 (dále jen „ žaloba“) dle Přílohy č. 1 

2. výzvu soudu k vyjádření k žalobě dle Přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e  

 

1. podání vyjádření k žalobě s tím, že statutární město Havířov nárok uplatněný v žalobě 

zcela neuznává 

2. právní zastoupení advokátem Mgr. Ondřejem Havránkem, ev. č. ČAK: 17711, který bude 

statutární město Havířov zastupovat v řízení o žalobě za cenu 1,500 Kč za hodinu bez DPH 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 7, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 

 

82. Jmenování interního auditora 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4574/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

na návrh primátorky města Ing. Kamilu Veselou, zaměstnancem pověřeným výkonem 

interního auditu v působnosti statutárního města Havířova s tím, že dnem zahájení výkonu 

funkce bude následující den po ukončení jejího stávajícího pracovního poměru  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

83. ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady 5.6.2018 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Eva RADOVÁ, členka Rady města Havířova (ČSSD) 

Oznámila střet zájmu a nebude v tomto bodě hlasovat. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 7 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4575/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 

1654/8, Havířov-Podlesí, IČO  45192081 (dále jen „Společnost“) dne 5.6.2018 od 10:00 

hodin  v provozovně Společnosti na adrese Šenov, ul. Těšínská 911,  739 64, v kanceláři 

předsedy představenstva v 1. podlaží, místnost č. 20,  

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

3. návrhy usnesení představenstva společnosti ve znění Přílohy č. 1 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady takto:  

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

představenstva dle Přílohy č. 1 

bod 3. - Přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2017 včetně zprávy 

představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, 

zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2017 a 

návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 – vzít na vědomí dle Přílohy  

č. 1, Přílohy č. 2, Přílohy č. 3, Přílohy č. 4, Přílohy č. 5 a Přílohy č. 6 



96 
  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

bod 4. - Přednesení a projednání zprávy auditora a výroku auditora o přezkoumání řádné 

účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2017 včetně 

zprávy Společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami 

– vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 7 

bod 5. - Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní 

činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za 

účetní období roku 2017 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku 

Společnosti za účetní období roku 2017, stanovisko dozorčí rady Společnosti 

k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami – vzít na vědomí dle 

Přílohy č. 1 a Přílohy č. 8 

bod 6. - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017 – hlasovat 

pro schválení řádné účetní závěrky dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a 

Přílohy č. 5 

bod 7. - 

 

 

Schválení návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku Společnosti za 

účetní období roku 2017 – hlasovat pro výplatu podílu na zisku ve výši 

30 000 000 Kč a příděl do nerozděleného zisku minulých let ve výši 14.146.632,32 

Kč dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6 

bod 8. - Volba člena dozorčí rady – hlasovat pro zvolení Ing. Václava Brabce členem 

dozorčí rady dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 9. - Určení auditora společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní období roku 2018 - hlasovat  pro určení auditora 

dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 7, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 

 

84. Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady  

8.6.2018 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4576/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

735 35 Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, IČO 47677287 (dále jen „Společnost“)  dne 8.6.2018 

v 9:00 hodin v sídle Společnosti  

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

3. návrhy na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 

 

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

představenstva dle Přílohy č. 2 

bod 3. - Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku Společnosti, podnikatelský záměr 

r. 2018 – vzít na vědomí dle Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 

bod 4. - Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně zprávy auditora – vzít na vědomí 

dle Přílohy č. 5 

bod 5. - 

 

- 

Schválení roční účetní závěrky - hlasovat pro schválení roční účetní závěrky za 

rok 2017 dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 6 

Schválení rozdělení zisku – hlasovat pro rozdělení zisku nejméně ve výši dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 7 

bod 6. - 

 

Schválení auditora pro rok 2018 – hlasovat dle návrhu představenstva dle 

Přílohy č. 2 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

102. OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu  

a vozidel“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smluv 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4577/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. v zadávacím řízení OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a 

vozidel“ u části 1) veřejné zakázky - „Pojištění majetku a odpovědnosti“ o výběru dodavatele 

Česká pojišťovna a.s., se sídlem 110 00  Praha 1 - Nové Město, Spálená 75/16,  

IČO: 45272956, který jako jediný podal nabídku  

 

2. o uzavření pojistné smlouvy na část 1) - „Pojištění majetku a odpovědnosti“ veřejné 

zakázky OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ 

s dodavatelem Česká pojišťovna a.s., se sídlem 110 00  Praha 1 - Nové Město, Spálená 75/16, 

IČO: 45272956, s nabídkovou cenou 4.045.000 Kč (roční pojistné) v případě splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

3. v zadávacím řízení OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti  

za škodu a vozidel“ u části 2) veřejné zakázky - „Pojištění vozidel“ o výběru dodavatele 

Česká pojišťovna a.s., se sídlem 110 00  Praha 1 - Nové Město, Spálená 75/16, IČO: 

45272956, který jako jediný podal nabídku  

 

4. o uzavření pojistné smlouvy na část 2) - „Pojištění vozidel“ veřejné zakázky  

OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ s dodavatelem 

Česká pojišťovna a.s., se sídlem 110 00  Praha 1 - Nové Město, Spálená 75/16, IČO: 

45272956, s nabídkovou cenou 1.153.954 Kč (roční pojistné) v případě splnění podmínek 

účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona a po 

marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem pojistných smluv na obě 

části veřejné zakázky OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a 

vozidel“ 

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku uzavíráním dodatků k pojistným 

smlouvám na obě části veřejné zakázky OŘ/151/ORG/18   

- „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ se společností Česká pojišťovna a.s., 

IČO: 45272956, při splnění těchto podmínek:  

- dodatkem nebudou měněny podmínky zadávacího řízení OŘ/151/ORG/18   

- „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ 
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- s uzavřením dodatku vysloví souhlas porada vedení Magistrátu města Havířova 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona  

Z: vedoucí OPS 

          T: do 24. 5. 2018 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

          T: po splnění  

podmínek  

účasti 

vybraného 

dodavatele 

předložením 

všech dokladů 

dle § 122 odst. 3 

zákona 

 

3. předložit smlouvy k podpisu    

Z: vedoucí ORG 

          T: po marném  

uplynutí  

lhůty k podání 

námitek proti 

rozhodnutí o 

výběru 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

 

85. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - odprodej nemovitého majetku  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámila střet zájmu. 

 

Ing. Jiří MARTINEK MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Rovněž oznámil střet zájmu. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo pozměňující návrh. Jelikož tomu tak 

není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 8 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 1 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4578/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova                                                              

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

záměr odprodeje nemovitého majetku ve vlastnictví HTS, a.s., a to dle důvodové zprávy.   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 

RŮZNÉ 
 

1. 

Bc. Pavel RAPANT MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Položil dotaz za všechny předsedy Občanských komisí, jak má být vlastně zpracována 

požadovaná koncepce rozvoje. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Odpověděla, že s panem náměstkem Šlachtou byli přítomni na skoro všech komisích, kde tyto 

informace upřesnili. Nicméně přislíbila zaslat ještě upřesňující email. V krátkosti shrnula, že 

jde o to, aby jednotlivé komise vypíchly nejdůležitější problémy dané čtvrti – max. 3 

investiční akce v součinnosti na participativní rozpočet. 

 

= proběhla diskuze na toto téma = 

 

2. 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Navrhl přesun popelnic na ul. Gen. Svobody na Šumbarku před ZŠ brání zde výhledu a 

dochází k nebezpečným situacím. 

 

3. 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Pozvala radní na zahradní slavnost SANTÉ, která se bude konat 21.6. od 15:00 hod. na ul. 

Tajovského 1. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro tuto chvíli poděkovala za účast a další jednání pokračuje ve 13:30 na Zámku Havířova 

valnými hromadami HTS, a.s. a TSH a.s. 

 

 

 

K O N E C  

RMH 

 

 
 

12:18 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Havířově dne 28.05.2018  

 

Přílohy k zápisu: 1) 6 listů prezenční listiny  

                            2) Materiály pro 87. schůzi RMH (originály včetně pozvánky) 

 

Zapsala: Lucie Wilčková, referentka odboru KP v. r. 
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O  V   Ě   Ř   E   N   Í 
 

zápisu z 87. schůze Rady města Havířova 

konané ve středu 23. května 2018 

v zasedací místnosti RMH  

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 

Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město  
___________________________________________________________________________ 

 

Ověřil/la jsem zápis z 87. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 23. května 2018 v zasedací místnosti Rady města Havířova  

 

Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

a přijatým usnesením. 

 
                 

     

Eva RADOVÁ v. r.     ………………………………  

členka Rady města Havířova 

 

 

 

 

 

  ………………………………      ……………………………… 

  Mgr. Jana FEBEROVÁ  v. r.       Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ  v. r. 
  primátorka města Havířov        náměstkyně primátorky  

           pro sociální rozvoj  

  



103 
  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zz  jjeeddnnáánníí  jjeeddiinnééhhoo  aakkcciioonnáářřee  vv  ppůůssoobbnnoossttii    

vvaallnnéé  hhrroommaaddyy  ssppoolleeččnnoossttii    

HHaavvíířřoovvsskkáá  tteepplláárreennsskkáá  ssppoolleeččnnoosstt,,  aa..ss..  
IIČČOO  6611997744770066  

 

 
 

 

konaného dne 23.05.2018 

v rámci 87. schůze Rady města Havířova  

 

v místě  

Hotel ZÁMEK, K Zámečku 243/2, Havířov - Město, v 1. patře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha zápisu)  
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86. Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – Volba orgánů a schválení pořadu jednání 

valné hromady  
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, 

Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

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

 

v o l í  

 

a)  …………….., jako předsedu valné hromady HTS, a.s. 

b)  …………….., jako skrutátora valné hromady HTS, a.s. 

c)  …………….., jako zapisovatele valné hromady HTS, a.s. 

d) ……………..., jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady HTS, a.s. 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání valné hromady HTS, a.s.:  

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu jejího  

majetku za rok 2017 

2. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku 

3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou  

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

4. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

- o její kontrolní činnosti za rok 2017 

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

5. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s. 

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2017  

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2017 včetně stanovení výše,  

termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

8. Různé 

Ukončení valné hromady společnosti HTS, a.s. 
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Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ve 13:30 zahájila jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. a přivítala všechny přítomné za Radu města Havířova 

a vedení společnosti, představenstvo i dozorčí radu. Dala slovo panu Rapantovi.  

 

Bc. Pavel RAPANT, MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Navrhl jako předsedu valné hromady paní primátorku Mgr. Feberovou. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Nominaci přijala. Jako skrutátora valné hromady navrhuje pana náměstka Bc. Rapanta. 

 

Bc. Pavel RAPANT, MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Děkuje a přijímá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Jako zapisovatele volí paní Wilčkovou. Ta souhlasí. A jako 2. ověřovatele navrhuje paní 

náměstkyni Bc. Zedníkovou.  

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Přijímá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

přečetla celé usnesení i s doplněním. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznamuje možný střet zájmu. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Taktéž oznamuje možný střet zájmu. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Vzala na vědomí prohlášení radních Ing. Martinka a Mgr. Gorecké. Dala celkově hlasovat  

o navržených kandidátech. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4579/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, 
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Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

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

 

v o l í  

 

a)  Mgr. Janu Feberovou, jako předsedu valné hromady HTS, a.s. 

b)  Bc. Pavla Rapanta, MBA, jako skrutátora valné hromady HTS, a.s. 

c)  Lucii Wilčkovou, jako zapisovatele valné hromady HTS, a.s. 

d)  Bc. Alenu Zedníkovou, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady HTS, a.s. 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání valné hromady HTS, a.s.:  

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu jejího  

majetku za rok 2017 

2. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku 

3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou  

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

4. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

- o její kontrolní činnosti za rok 2017 

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi  

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

5. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s. 

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2017  

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2017 včetně stanovení výše,  

termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

8. Různé 

Ukončení valné hromady společnosti HTS, a.s. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

87. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Přečetla návrh usnesení a zeptala se, zda chce někdo podat 

zprávu k uplynulému období. Dala slovo panu řediteli Bc. Radimu Hanzelovi. 

 

Bc. Radim HANZEL, ředitel společnosti HTS, a.s. 

Poděkoval za slovo a řekl pár informací o činnosti HTS, a.s. za rok 2017. Základní údaje  

a čísla – HTS, a.s. zásobuje více jak 20 tis. domácností a taky zásobuje teplem více než  
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338 tis. m
2
 nebytových prostor na území města. Je uzavřeno celkem 183 smluv na dodávky 

tepla a z toho byla jedna smlouva nová a to na OC Rotunda, kde se podařilo zajistit, že se 

společnost stala dodavatelem prvního OC na území města Havířova. V roce 2017 byla po 

dobu 241 dnů realizována dodávka tepelné energie, což bylo o pět dnů méně než 

v předchozím roce. Celkově zhodnotil, že došlo k poklesu prodeje tepla v meziročním 

srovnání o 0,8%. Může na to mít vliv několik faktorů, klimatické podmínky, revitalizace 

bytového fondu a také snížení počtu obyvatel ve městě Havířov. Výsledná průměrná cena za 

rok 2017 činí 506,66 Kč, což je stále cena dobrá a je stále pod celorepublikovým průměrem a 

je jedna z nejnižších v ČR. Výroba a distribuce tepla se podílí na celkových výnosech 

společnosti z 91%. Zbytek tvoří externí práce střediska údržby.  Také se provádí nepřetržitá 

havarijní služba, zejména pro MRA, s.r.o. a pronajímají 2,5 tis. m
2
 nebytových prostor.  

Hovořil o hospodaření společnosti, kdy byl za rok 2017 vytvořen zisk, o jehož přerozdělení 

budou radní na této VH rozhodovat.  

Dále společnost HTS, a.s. na základě souhlasu vlastníka založila nadační fond pod názvem 

TEPLO NA DLANI, který realizuje od roku 2018 podporu v oblasti kultury, sportu, 

zdravotnictví, sociální oblasti. Prostě všude tam, kde je potřeba, tak tento nadační fond se 

snaží pomáhat.   

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dala ještě slovo předsedovi představenstva, panu Ing. Josefu Kaplanovi.  

 

Ing. Josef KAPLAN, předseda představenstva HTS, a.s. 

Poděkoval všem kolegům, jak představenstvu, tak i kolegům z dozorčí rady a výkonného 

managementu společnosti, ale také všem zaměstnancům, kteří přistupovali ke společnosti 

s péčí řádného hospodáře. Všichni společně přispěli k velmi dobrým výsledkům hospodaření 

společnosti a základním a nejdůležitějším cílem je dodávka tepla a je přesvědčen, že tento cíl 

a úkol byl splněn.   

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Poděkovala celému vedení společnosti za vykonanou práci a za to, že společnost funguje bez 

problémů. Ukončila rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4580/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, 

Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
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s c h v a l u j e 

 

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku 

za rok 2017 dle přílohy č. 1, str. č. 5 až 12. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

88. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka společnosti za rok 

2017 a návrh na rozdělení zisku 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu a přečetla návrh usnesení.  

  

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámila možný střet zájmu. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Oznámil možný střet zájmu. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Nikdo se do rozpravy nepřihlásil.  Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4581/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, 

Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
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p r o j e d n a l a  

 

řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 1, str. 13 až 25 a návrh 

představenstva na rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 2. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

89. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající  

a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu a přečetla návrh usnesení. Nikdo se do rozpravy nepřihlásil. 

Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4582/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, 

Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

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

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 dle přílohy č. 1, str. 27 

až 34.  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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90. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu a přečetla návrh usnesení. Nikdo se do rozpravy nepřihlásil. 

Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4583/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, 

Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

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

 

b e r e    n a   v ě d o m í  

 
Zprávu dozorčí rady HTS, a.s. o její kontrolní činnosti a jejich výsledcích, o přezkoumání 
řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 
a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 
dle přílohy č. 1.  
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 9. Usnesení bylo přijato. 
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91. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky 

 

 

Průběh rozpravy: 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Otevřela rozpravu k tomuto bodu a přečetla návrh usnesení.  
Nikdo se do rozpravy nepřihlásil.  Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                 9 
Proti:  0  
Zdržel se:        0            
Nehlasoval: 0 
Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 
 

Přijaté usnesení č. 4584/87RM/2018: 
 
Rada města Havířova,  
 
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 
hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, 
Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS, a.s. dle přílohy č. 1, 
str. 35 až 38. 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

92. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky 

společnosti za rok 2017  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu a přečetla návrh usnesení.  
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Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámila možný střet zájmu. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Oznámil možný střet zájmu. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Nikdo se do rozpravy nepřihlásil. Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4585/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, 

Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

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

 

s c h v a l u j e 

 

řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 1, str. 13 až 25.  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

93. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti 

za rok 2017 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení 

dividend a tantiém  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu a přečetla návrh usnesení.  

  

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámila možný střet zájmu. 
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Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Oznámil možný střet zájmu. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Nikdo se do rozpravy nepřihlásil.  Končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 0 

Omluveni: 2 

Přítomno 9 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4586/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, 

Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

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

 

s c h v a l u j e 

 

rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 1, s tím, že dividendy budou vyplaceny 

v termínu do 30.6.2018 bankovním převodem na účet města č. 19-1721604319/0800 

a rozdělení tantiém členům představenstva a dozorčí rady HTS, a.s. dle přílohy č. 2 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 9. Usnesení bylo přijato. Poděkovala všem přítomným a ukončila valnou hromadu 

společnosti HTS, a.s.. 

 

 

Příloha    

č. 1 k usnesení č. 4580/87RM/2018 - Výroční zpráva za rok 2017 str. 5-12 

č. 1 k usnesení č. 4581/87RM/2018 - Výroční zpráva za rok 2017 str. 13-25 

č. 2 k usnesení č. 4581/87RM/2018 - Rozdělení zisku 2017 - návrh 

č. 1 k usnesení č. 4582/87RM/2018 - Výroční zpráva za rok 2017 str. 27-34 

č. 1 k usnesení č. 4583/87RM/2018 - Zpráva dozorčí rady HTS, a.s. za rok 2017 

č. 1 k usnesení č. 4584/87RM/2018 - Výroční zpráva za rok 2017 str. 35-38 

č. 1 k usnesení č. 4585/87RM/2018 - Výroční zpráva za rok 2017 str. 13-25 

č. 1 k usnesení č. 4586/87RM/2018 - Rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2017 

č. 2 k usnesení č. 4586/87RM/2018 - Rozdělení tantiém za rok 2017 

Prezenční listina (kopie) 2 listy  
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Rozdělovník 

1x předseda představenstva společnosti HTS, a.s. 

1x předseda dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

1x ředitel společnosti HTS, a.s. 

1x OPS MMH 
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OVĚŘENÍ ZÁPISU JJA 

 

 

 
1. ověřovatel: 2. ověřovatel: 

Eva RADOVÁ v. r. 

členka Rady města Havířova                                                                       
Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ v. r. 

náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 
 

……………………… 

 

……………………… 

 

 

 
VYHOTOVENÍ ZÁPISU JJA 

 

 

 

Zapisovatelka:  Lucie WILČKOVÁ v. r. 

 referentka odboru kancelář primátora 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

PODEPSÁNÍ ZÁPISU JJA 

 

 

 

Předseda jednání jediného akcionáře: Mgr. Jana FEBEROVÁ  v. r.                                                                                                            

primátorka města  

 

  

 

………………………… 
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zz  jjeeddnnáánníí  jjeeddiinnééhhoo  aakkcciioonnáářřee  vv  ppůůssoobbnnoossttii    

vvaallnnéé  hhrroommaaddyy  ssppoolleeččnnoossttii    

TTeecchhnniicckkéé  sslluužžbbyy  HHaavvíířřoovv,,  aa..ss..  
IIČČOO  2255337755660011  

 

 
 

 

konaného dne 23.05.2018 

v rámci 87. schůze Rady města Havířova  

 

v místě  

Hotel ZÁMEK, K Zámečku 243/2, Havířov - Město, v 1. patře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha zápisu)  
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94. Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  volba orgánů a schválení pořadu jednání 

valné hromady 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

v o l í   

 

a) ………………… jako předsedu valné hromady TSH a.s. 

b) ………………… jako skrutátora valné hromady TSH a.s. 

c) ………………… jako zapisovatele valné hromady TSH a.s. 

d) ………………… jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady TSH a.s. 

 

s c h v a l u j e 

 

program valné hromady TSH a.s. 

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího  

majetku za rok 2017 

2. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku 

3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými  

stejnou ovládající osobou za rok 2017 

4. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

- přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 

- přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou  

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

- výsledcích kontrolní činnosti 

5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a zpráva  

nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2017 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2017 včetně stanovení výše,  

termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

8. Různé 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ve 14:15 zahájila jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti 

Technické služby Havířov, a.s. a přivítala všechny přítomné za Radu města Havířova a vedení 

společnosti, představenstvo i dozorčí radu. Dala slovo panu Ing. Jiřímu Martinkovi.  
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Ing. Jiří MARTINEK, MBA, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Jako předsedu valné hromady navrhuje paní primátorku Mgr. Janu Feberovou. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Nominaci přijímá. Jako skrutátora valné hromady navrhuje pana radního Ing. Jiřího Martinka. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Přijímá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Jako zapisovatele navrhuje paní Wilčkovou. Ta souhlasí. A jako 2. ověřovatele navrhuje paní 

náměstkyni Bc. Alenu Zedníkovou. 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Přijímá. 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámil možný střet zájmu v bodech 94-101, proto nebude v těchto bodech hlasovat. 

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Oznámila možný střet zájmu v bodech 94-101, proto nebude v těchto bodech hlasovat. 

 

Ing. Bohuslav NIEMIEC, člen Rady města Havířova (KDU-ČSL)   

Oznámil možný střet zájmu v bodech 94-101, proto nebude v těchto bodech hlasovat. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Vzala na vědomí prohlášení radních Ing. Baránka, Ing. Niemiece a paní Kočí Palkovské. Dala 

hlasovat o doplněném návrhu usnesení. 

 

Hlasování o doplněném návrhu usnesení: 

Pro:                 6 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 3 

Přítomno 8 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4587/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

v o l í   

 

a) Mgr. Janu Feberovou, jako předsedu valné hromady TSH a.s. 

b) Ing. Jiřího Martinka, jako skrutátora valné hromady TSH a.s. 

c) Lucii Wilčkovou, jako zapisovatele valné hromady TSH a.s. 
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d) Bc. Alenu Zedníkovou, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady TSH a.s. 

 

s c h v a l u j e 

 

program valné hromady TSH a.s. 

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího  

majetku za rok 2017 

2. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku 

3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými  

stejnou ovládající osobou za rok 2017 

4. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

- přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 

- přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou  

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

- výsledcích kontrolní činnosti 

5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a zpráva  

nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2017 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2017 včetně stanovení výše,  

termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

8. Různé 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 6, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 

 

95. Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 6 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 3 

Přítomno 8 členů RMH 
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Přijaté usnesení č. 4588/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2017 

ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 6, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 

 

96. Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  řádná účetní závěrka za rok 2017  

a návrh na rozdělení zisku 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 6 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 3 

Přítomno 8 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4589/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
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b e r e   n a   v ě d o m í  

 

řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2017 ve znění dle příloh č. 1 - 3 a návrh představenstva 

TSH a.s. na rozdělení zisku za rok 2017 ve znění přílohy č. 4.   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 6, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 

 

97. Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  zpráva o vztazích mezi ovládající  

a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 6  

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 3 

Přítomno 8 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4590/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou  

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 ve znění dle přílohy  

č. 1.   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 6, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 



122 
  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

98. Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  vyjádření dozorčí rady společnosti  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 6 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 3 

Přítomno 8 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4591/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

vyjádření dozorčí rady TSH a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017,  

o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi 

ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017, jakož i o výsledcích kontrolní činnosti,  

ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 6, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 
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99. Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  zpráva nezávislého auditora o ověření 

řádné účetní závěrky za rok 2017 a zpráva nezávislého auditora určená 

akcionářům účetní jednotky  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 6 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 3 

Přítomno 8 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4592/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky TSH a.s. za rok 2017 ve znění dle 

přílohy č. 1 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky ve znění dle 

přílohy č. 2.   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 6, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 
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100. Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  schválení řádné účetní závěrky  

za rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 6 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 3 

Přítomno 8 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4593/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2017 ve znění dle důvodové zprávy.   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 6, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 

 

101. Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 

2017, včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend  

a tantiém 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevřela rozpravu k tomuto bodu. Ptá se, jestli se někdo hlásí do rozpravy nebo má někdo 

pozměňující návrh. Jelikož tomu tak není, končí rozpravu a dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                 6 

Proti:  0  

Zdržel se:        0            

Nehlasoval: 2 

Omluveni: 3 

Přítomno 8 členů RMH 

 

Přijaté usnesení č. 4594/87RM/2018: 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen nebo „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

rozdělení zisku TSH a.s. za rok 2017, výši a způsob vyplácení dividend a tantiém, ve znění 

dle důvodové zprávy, s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet města  

č. 19-1721604319/0800 do 30. 6. 2018. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 6, nehlasovali. Usnesení bylo přijato. Poděkovala vedení společnosti, představenstvu a 

dozorčí radě za dobře vykonanou práci a také zaměstnancům, bez kterých by to nešlo.  

 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Poděkoval za představenstvo především výkonnému managementu firmy TSH, a.s., 

zaměstnancům, že řádně plní své povinnosti. Firma se rozrůstá a má v plánu se stát výkladní 

skříní města Havířov v plném rozsahu. Je to hlavně díky tomu, že se zlepšila komunikace 

mezi TSH a mezi úředníky. Vyzval pana ředitele, aby poděkoval i zaměstnancům.  

 

Ing. Ludvík MARTÍNEK, ředitel společnosti Technické služby Havířov, a.s. 

Rovněž poděkoval za spolupráci s vedením města. Doufá, že to takto bude i nadále.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Poděkovala všem za účast a ukončila valnou hromadu společnosti TSH a.s. 
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Příloha    
č. 1 k usnesení č. 4588/87RM/2018 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti  

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 

č. 1 k usnesení č. 4589/87RM/2018 – Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2017 

č. 2 k usnesení č. 4589/87RM/2018 – Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2017 

č. 3 k usnesení č. 4589/87RM/2018 – Údaje z přílohy účetní závěrky za rok 2017 

č. 4 k usnesení č. 4589/87RM/2018 – Návrh na rozdělení zisku za rok 2017 

č. 1 k usnesení č. 4590/87RM/2018 – Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  

za rok 2017 

č. 1 k usnesení č. 4591/87RM/2018 – Vyjádření dozorčí rady TSH a.s. 

č. 1 k usnesení č. 4592/87RM/2018 – Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní  

závěrky za rok 2017 

č. 2 k usnesení č. 4592/87RM/2018 – Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům  

účetní jednotky 

Důvodová zpráva k usnesení č. 4593/87RM/2018 

Důvodová zpráva k usnesení č. 4594/87RM/2018 

Prezenční listina (kopie) 2 listy  

  

                

Rozdělovník 

1x předseda představenstva společnosti Technické služby Havířov, a.s. 

1x předseda dozorčí rady společnosti Technické služby Havířov, a.s. 

1x ředitel společnosti Technické služby Havířov, a.s. 

1x OPS MMH 
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OVĚŘENÍ ZÁPISU JJA 

 

 

 
1. ověřovatel: 2. ověřovatel: 

Eva RADOVÁ v. r. 

členka Rady města Havířova                                                                       
Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ v. r. 

náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 
 

……………………… 

 

……………………… 

 

 

 
VYHOTOVENÍ ZÁPISU JJA 

 

 

 

Zapisovatelka: Lucie WILČKOVÁ v. r. 

referentka odboru kancelář primátora 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

PODEPSÁNÍ ZÁPISU JJA 

 

 

 

Předseda jednání jediného akcionáře: Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                                                                                                            

primátorka města  

 

  

 

………………………… 
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  Z Á P I S 

z 87. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.05.2018 

 

PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

87. schůze Rady města Havířova 

konaného 23.05.2018 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 







Zápis ě. 03/2018
ze schůze Komise protidrogové a prevence kriminality

konané dne 16. dubna 2018

Místo konání: PoBYToVÉ STŘED|SKo SUZ MV ČR
Na Kopci 5,735 64 Havířov-DolníSuchá

Přítomni: všichni dle prezenčnílistiny

Omluven:
Nepřítomen: p. Porembski

Zahájení
Schůzi oficiálně zahájil v 17:OO hodin předseda komise p, Karel a přivítal hosta - p. primátorku

Mgr. Janu Feberovou. V době zahájeníbylo přítomno 8 členŮ komise, KPPK byla usnáŠeníschoPná.

členy komise přivítal ředitel pobytového střediska Mgr. Ján Suchár a nejprve informoval o systému

azylové politiky v ČR.

Přijímací střediska jsou umístěna na LetiŠti Václava Havla v Praze-Ruzyni a v Zastávce.

pobytová střediska nalezneme v Kostelci nad Orlicí a Havířově, Středisko, které vzniklo V roce
i 1996 v Havířově od léta 2014 slouží zároveň jako integrační. Další integrační azYlová střediska

še nacházejív Jaroměři, předlicích a Brně. Zařízeni pro zajiŠtění cizincŮ provozujeme v Bělé
, pod Bezdězem, Vyšních Lhotách a od roku 2016 v Balkové. Centra na podporu integrace

cizinců jsou v ostravě, pardubicích, Jihlavě, Zlíně, Plzni, Liberci, Karlových Varech, Českých

Budějovicích a Olomouci.
česká republika zabezpečuje prostřednictvím SUZ Ministerstva vnitra ubytovánía dalŠÍ

služby žadatelům o udělení mezinárodníochrany, jejím držitelŮm, zajiŠtěným cizincŮm

a cizincům ze třetích zemí. Úkolem SUZ MV je nabídnout těmto osobám odpovídající

a důstojné podmínky.

pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstuPními

procedurami v přS, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu, Žadatelé

mohou svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromÍ. Poskytované

služby jsou obdobné jako v přS. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnoČasové

aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, hřiŠtě, sportovní

vybavení a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletŮ. ZvláŠtní Pozornost je

věnována ohroženým skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné

ženy s dětmi, senioři, fyzicky, apod,

Dále byla vedena diskuze týkající se problémů v našem městě. Tyto přetrvávají od roku 2017, kdY

byla podána petice za vyhlášení místního referenda o umisťování imigrantŮ v katastru statutárního

města Havířova, kterou podepsalo přes 4 tisíce občanŮ. Vesměs se jedná o nePravdivé informace

týkající se uprchlické krize.

Na závěr členové komise prošličást zařízeni, které bylo možné shlédnout.

Předseda komise poděkoval za přijetí a návštěva byla ukončena v 18:30 hodin,

1,IStrana
Zápis č.3l201,B

7ávér



příštíschůze komise se bude konat:

místo bude upřesněno

V Havířově dne 7.5.2018
Zapsala: Bc. Monika Krpelíko

karel Ďurkáč
předseda
Komise protidrogové a prevence kriminality RMH

2|Strana
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dne 25. června 2Ot8 v 17:00 hod.



Komise protidrogová a prevence kriminality
Rady města Havířova
volební období 2OL4 - 2OL8

PREZEručruí usrlNA
ze schůze

Komise protidrogové a prevence kriminality RMH

konané dne 16.4.2018
POBYTOVÉ STŘED|SKO SUZ MV

Na Kopci 5, 735 64 Havířov-Dolní Suchá

::-,ftc2

funkce příjmení a jméno podpis

Mer. KOLONDRA Tomáš

MRÁZ Jiří

t

SZYPKA Marek

číž nadovan

Bc. PUSTÓWKA Dominik

lng. DOBOSZ Jakub /1

lng, POLlCKÝ Antonín

1,

taiemnice: Bc. KRpELíKoVÁ Monika

rl'C ,/- (,fl

Poznámka: vyznačeni jsou členové ZM H

předseda: ĎuRrÁč rarel

místopředseda: POREMBSK| Martin



ZÁPIS 04/2018 

z jednání komise sportovní Rady města Havířova 

 konané dne 14. 05. 2018 

 
Přítomni :  Henryk Szypka, Martin Porembski, Ing. Ivo Weiss, Martin Kučera, Marcel  

  Frenštátský, Jiří Kála,  

 

Nepřítomni: Peter Hrabčák, Mgr. Roman Trnka, Ing. Jakub Holisz 

 

Program:  

       1. Zahájení, seznámení s programem  

2. Žádosti o poskytnutí dotace 2. kolo 

      3. Různé 

 

ad 1) Předseda přivítal všechny přítomné členy a seznámil komisi s programem jednání. 

K programu nebyly žádné připomínky.  

Komise bere tento bod programu na vědomí. 

Hlasování:    přítomno: 6    pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0  

 

ad 2) Členové komise sportovní navrhli částky na poskytnutí dotací ve 2. kole. Komise doporučuje 

Radě města Havířova rozdělit ve 2. kole ve sportovní sféře částku ve výši 502 000 Kč.  

Komise nenavrhla MFK Havířov na turnaj žádnou částku, a to z důvodu porušení ustanovení Zásad 

(čl. III, bod 6.) dluh za nájemné a služby, pronájem nebyt. prostor, interiérového zařízení, pronájem 

sportovišť, nájemné a služby, ostatní služby u SSRZ Havířov. V době podání žádosti měl MFK 

Havířov dluh vůči městu. Komise si je však vědoma toho, že závazky byly uhrazeny ihned  

po vyplacení splátky dotace na činnost. Před touto splátkou klub nedisponoval finančními 

prostředky na zaplacení. Komise sportovní porto nechává navržení dotace pro MFK Havířov  

na zvážení Rady města. 

Komise nenavrhla dotaci u jednotlivců i spolků, které mají účel dotace jako podnikatelský záměr 

popř. pro vlastní prospěch (Český olympijský výbor, Dominika Durčáková, Fiklub Proměny 

Havířov, Tamášová Anna). Komise sportovní doporučuje poskytnout dotaci ve výších uvedených 

v příloze č. 1, všem sportovním klubům i jednotlivcům, kteří reprezentují ČR na MČR, ME, MS, 

popř., na světových pohárech a mezinárodních závodech nejvyšší prestiže. Komise sportovní také 

doporučuje navýšit dotaci na činnost u Fitcentra Clubu KARO Havířov. Nedoporučuje však navýšit 

dotaci na činnost Sportovnímu klubu volejbalu Havířov.  

BK Havířov má mimořádnou žádost podanou mimo termín, jelikož o postupu dříve nevěděli.  

Výše jednotlivých navrhnutých dotací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova poskytnout jednotlivým sportovním 

subjektům navrhnuté výše dotací ve 2. kole dle přílohy č. 1. 

Hlasování:    přítomno: 6    pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0  
 

ad 3) Předseda komise poděkoval všem přítomným členům a ukončil jednání. 

 

V měsíci červnu 2018 se jednání komise uskuteční ve středu 27. 06. 2018. 

 

  

 

Zapsala:  Lucie Gorecká, DiS. 

Datum:    14. 05. 2018    

                          Henryk Szypka 

                                                                  předseda sportovní komise  

     



 

1 

 

USN č. 961/25ZM/2018 

 

Důvodová zpráva: 

 

Město Havířov je investorem stavby „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“. 

 

1. V rámci stavby byl v k.ú. Bludovice zastavěn chodníkem pozemek parc. č. 511/123 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m
2
, ve vlastnictví společnosti  RESIDOMO, s.r.o.,           

se  sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.   

Kupní cena  

Vlastník pozemku navrhuje kupní cenu dohodou ve výši 500,00 Kč/m
2
, tj. při výměře 6 m

2
 

celkem 3.000,00 Kč.   

Administrativní cena (zjištěná znaleckým posudkem) činí 94,05 Kč/m
2
, tj. při výměře 6 m

2
 

celkem 564,30 Kč.   

 

2. Moravskoslezský kraj  má  záměr  darovat  městu pozemky k.ú. Bludovice, parc. č.  

511/120 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 200 m
2
, parc. č. 511/121 ostatní plocha, 

zeleň o  výměře 160 m
2
 a parc. č. 511/122 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 5 m

2
, 

které byly v rámci uvedené stavby zastavěny parkovištěm. 

S pozemky hospodaří Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 

1198/11, Havířov-Podlesí.    

Podmínkou bezúplatného převodu pozemků městu je požadavek na vyhrazení dvou nově 

vybudovaných parkovacích míst pro potřeby gymnázia, a to bezúplatně.            

 

Vyjádření odboru komunálních služeb: 

Odbor komunálních služeb souhlasí s podmínkou MSK k převodu pozemků pod parkovacími  

plochami na ul. F. Hrubína do majetku města. MSK požaduje vyhrazení 2 parkovacích míst 

pro potřeby krajské organizace Gymnázium Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, s tímto 

OKS  souhlasí za podmínky: 

- Parkovací místa budou vyhrazena s časovým omezením dle potřeb žadatele – Gymnázium  

Havířov – Podlesí,  například  Po – Pá 7.00 – 18.00.     

 

Vyjádření ekonomického odboru: 

Navrhujeme projednat předložené vypořádání v souladu s návrhem usnesení.  
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