




MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA                                ZMH 26/54. 
Odbor investiční výstavby                                             23.6.2014 
                

 

 

Věc:   Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – odůvodnění významné veřejné 

zakázky včetně odůvodnění obchodních podmínek            

(k usn. ZMH č. usn. 671/15 ZM/2012 ze dne 5.11.2012 - schválení smlouvy o sdružení, 

k usn. ZMH č. usn. 826/18ZM/2013 ze dne ze dne 25.3.2013 - schválení smlouvy o 

sdružení, 

k usn. ZMH č. usn. 891/19ZM/2013 ze dne 24.6.2013 - odůvodnění veřejné zakázky, 

k usn. RMH č. usn. 4320/62RM/2013 ze dne 17.7.2013 - předběžné oznámení 

významné veřejné zakázky, 

k usn. RMH č. usn. 4483/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 – zahájení zadávacího řízení, 

k usn. RMH č. usn. 5225/77RM/2014 ze dne 16.4.2014 – změna oznámení 

předběžných informací) 

 

 

Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 

   2. Důvodová zpráva 

3. Příloha – odůvodnění významné veřejné zakázky včetně odůvodnění 

obchodních podmínek 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení č. 891/19ZM/2013 ze dne 24.6.2013, kterým bylo schváleno odůvodnění významné 

veřejné zakázky „Dopravní terminál Havířov“ 

 

s c h v a l u j e  
 

odůvodnění významné veřejné zakázky „ Dopravní terminál Havířov“ včetně odůvodnění 

obchodních podmínek ve znění přílohy 

 

u k l á d á  

 

v souvislosti se zajištěním realizace významné veřejné zakázky na stavební práce „Dopravní 

terminál Havířov“ (stavba č. 10052) odboru investiční výstavby zapracovat do návrhu 

rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2015 částku odpovídající ceně za realizaci stavby „Dopravní 

terminál Havířov - část II Projektu – revitalizace majetku Města“ (vč. DPH) uvedené ve 

smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky   

 

 

 

 

                                                                                                                             



Předkládá:  Ing. Pavol JANTOŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, v.r. 

Zpracoval:  Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby, v.z. 

          Ing. Ladislav Nedorost, vedoucí oddělení strategického rozvoje, v.z. 

          Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIV, v.r. 

                     Mgr. Marek Vlachopulos, referent oddělení přípravy a realizace investic OIV,v.r. 

                     Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení přípravy a realizace investic OIV,v.r. 

 

Projednáno Radou města Havířova dne 4.6.2014 pod číslem usnesení 5431/80RM/2014 s 

doporučujícím stanoviskem. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Dne 11.9.2013 Rada města Havířova schválila usnesením č. 4483/65/2013 zahájení 

zadávacího řízení na nadlimitní významnou veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení 

na stavební práce „Dopravní terminál Havířov – část I. Projektu – revitalizace majetku ČD, 

CZ.1.10/1.3.00/10.01425“, „Dopravní terminál Havířov – část II. Projektu – revitalizace 

majetku Města, CZ.1.10/1.3.00/10.01426“ a podmínky tohoto zadávacího řízení. Vzhledem 

k nevyjasněnému financování části projektu ze strany společnosti České dráhy a.s. a 

vzhledem k nejasnému postoji Ministerstva dopravy k realizaci části projektu (bourání 

výpravní budovy) došlo oproti předpokládaným termínům pro zahájení zadávacího řízení 

k časovému skluzu. Z tohoto důvodu byla Radou města Havířova schválena dne 4.6.2014 pod 

číslem usnesení 5431/80RM/2014 úprava schválených podmínek zadávacího řízení (změna 

názvu projektu, změna realizačních termínů a změna členů hodnotící komise). 

 

Předmětem veřejné zakázky je realizace investiční akce Dopravní terminál Havířov, která se 

skládá ze dvou částí: „Dopravní terminál Havířov - část I Projektu - revitalizace majetku ČD“, 

spočívající v demolici stávající výpravní budovy a rekonstrukci přilehlé správní budovy a 

„Dopravní terminál Havířov - část II Projektu – revitalizace majetku Města“ spočívající v 

revitalizaci přilehlého přednádražního prostoru. Jejím cílem je vytvořit přestupní místo pro 

všechny dostupné druhy veřejné dopravy - automobilovou, železniční, autobusovou městskou 

i příměstskou, taxislužbu, cyklistickou i pěší dopravu.  

 

Na základě zpracované dokumentace pro provádění stavby byla stanovena předpokládaná 

hodnota stavebních prací, která činí 164.428.211,58 Kč bez DPH (198.958.136,01 Kč vč. 

DPH), z toho předpokládané náklady na Část I. Projektu činí 82.853.470,41 Kč bez DPH 

(100.252.699,19 Kč vč. DPH) a na Část II: Projektu činí 81.574.741,- Kč bez DPH 

(98.705.436,82 vč. DPH) 

 

K zahájení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku může v souladu s ust. § 156 

odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), dojít až po schválení odůvodnění veřejné zakázky dle ust. § 156 zákona 

Zastupitelstvem města Havířova. Významnou veřejnou zakázkou je dle ust. § 16a zákona 

zakázka s předpokládanou hodnotou nejméně 50.000.000,- Kč bez DPH.  

 

Dne 24.6.2013 Zastupitelstvo města Havířova schválilo usnesením č. 891/19ZM/2013 

odůvodnění významné veřejné zakázky dle § 156 zákona. Vzhledem k tomu, že ze strany 

společnosti České Dráhy a.s. došlo ještě k formálním úpravám textu odůvodnění významné 



veřejné zakázky a rovněž součástí tohoto odůvodnění nebylo odůvodnění obchodních 

podmínek, doporučuje odbor investiční výstavby zrušit usnesení Zastupitelstva města 

Havířova č. 891/19ZM/2013 ze dne 24.6.2013 a znovu schválit odůvodnění významné 

veřejné zakázky včetně odůvodnění obchodních podmínek ve znění přílohy tohoto materiálu. 

 

Finanční zajištění: 

Ve schváleném rozpočtu OIV na rok 2014 jsou vyčleněny 3 050 tis. Kč z vlastních zdrojů na 

ostatní výdaje akce (nutné přeložky inženýrských sítí, administrace VZ, apod.), na realizaci 

akce v roce 2014 vyčleněny finanční prostředky nejsou. Vzhledem k předpokládanému 

termínu plnění se finanční krytí realizace akce dotkne roku 2015.  

 

Financování akce v roce 2015 bude zajištěno systémem modifikovaných plateb, kdy město 

zřídí u ČS, a.s. technický účet, na který bude průběžně skládat 15% fakturovaných nákladů 

z vlastních prostředků a zbývajících 85 % složí na tento účet, po provedené kontrole, 

poskytovatel dotace. Poté dojde k proplacení faktury.  

Proces kontroly předkládaných faktur u poskytovatele dotace se předpokládá v řádu 20 dní. 

Zřízení a vedení technického účtu je zdarma. K profinancování akce v roce 2015 bude město 

potřebovat pouze 15 % celkových nákladů připadajících na město.   

 

V souladu s článkem X odst. 3 Zásad hospodaření s majetkem města je odborem investiční 

výstavby rovněž navrhováno doporučit Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout před 

zahájením realizace stavby o budoucím zajištění finančních prostředků na tuto investiční akci.  

 

 

 

Stanovisko odboru právních služeb k materiálu pro Zastupitelstvo města Havířova: 

Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – odůvodnění významné veřejné zakázky 

včetně odůvodnění obchodních podmínek                      

U této veřejné zakázky musí odůvodnění veřejné zakázky schválit Zastupitelstvo města 

Havířova.  

Dle vyhl. č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na 

stavební práce, musí být součástí odůvodnění veřejné zakázky i odůvodnění stanovení 

obchodních podmínek. 

Návrh na rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova o budoucím zajištění finančních 

prostředků je v souladu s článkem III odst. 3.4. Zásad hospodaření s majetkem města zn. 

ZS/7/ZMH/2014. 

Odbor právních služeb proto nemá k  předloženému materiálu připomínky. 

 

 

Bc. Alena Kleinbauerová, v.r. 

specialista pro veřejné zakázky 

 

 

 

Stanovisko oddělení strategického rozvoje: 

Změny provedené v rámci usnesení RMH č. 4483/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 o zahájení 

nadlimitní významné veřejné zakázky v otevřeném řízení a o podmínkách veřejné zakázky 

„Dopravní terminál Havířov“ jsou přijatelné pro splnění podmínek poskytnuté dotace 

z Operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Do 31.12.2015 budou z uvedené 



operačního programu proplacené veškeré způsobilé výdaje. Výdaje, které vzniknou po 

31.12.2015, budou již hrazeny z rozpočtu statutárního města Havířova. 

Výdaje na realizace veřejné zakázky jsou nezpůsobilým výdajem v rámci výzvy č. 1.3-10 

Přestupní železniční dopravní terminály Havířov a Třinec. 

Projekt se bude realizovat pouze v případě, že budou splněny podmínky poskytnutí dotace ze 

strany ČD, a.s. 

 

 

 

Ing. Vladan Almáš, v.r. 

projektový manažer 





























MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA          ZMH 26/62. 
odbor právních služeb             23.6.2014 

 

 

 

Věc: ČSAD Havířov a.s. – poskytnutí druhé části dotace na rekonstrukci autobusového     

         nádraží v Havířově  

         (k usnesení ZMH čís. 1048/23ZM/2014 ze dne 27.1.2014 – 1. část dotace na AN) 

 

 

Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 

2. důvodová zpráva  

3. příloha č. 1 – Usnesení ZMH čís. 1048/23ZM/2014 ze dne 27.1.2014 

 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí přijaté dividendy (po zdanění), o které rozhodla řádná valná hromada ČSAD 

Havířov a.s. dne 17.6.2014, ve výši 11.861.216,78 Kč, jako druhou část účelové investiční 

dotace, na 4. etapu rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-

Podlesí společnosti ČSAD Havířov a.s., IČ  45192081 

 

2. po vyplacení dividendy (po zdanění) ve výši 11.861.216,78 Kč uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace zn. 76/OŠK/2014 ze dne 9.4.2014 s ČSAD Havířov 

a.s., IČ  45192081,  

a) kterým se doplní  čl. IV „Výše a způsob financování“ odst. 2  takto: 

… „Město poskytne příjemci 2. část dotace představující dividendu (po zdanění), o které 

rozhodla řádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 17.6.2014 a která  byla vyplacena dne 

………….. ve výši 11.861.216,78 Kč,  na 4. etapu rekonstrukce/výstavby autobusového 

nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí.“  

b) kterým se doplní čl. IV „Výše a způsob financování“ odst. 3 takto: 

… „Město poskytne příjemci 2. část dotace ve výši 11.861.216,78 Kč nejdříve 30.9.2014. 

Jako podklad pro poskytnutí 2. části dotace je příjemce povinen předložit výpis ze samostatné 

evidence (dle čl. V odst. 3 smlouvy) o vyčerpání celé 1. části poskytnuté dotace ve výši 

12.352.984,74 Kč. Druhá část dotace bude poskytnuta do 15 pracovních dnů po předložení 

tohoto výpisu  

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace zn. 79/OŠK/2014 ze dne 9.4.2014 

 

 

 

 

 



Předkládá:  Ing. Pavol JANTOŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj v.r. 

Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb v.r. 

                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb v.r.     

 

Projednáno v RMH dne 4.6.2014 usnesením čís. 5445/80RM/2014. 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Důvodová zpráva: 

 

ČSAD Havířov a.s. realizuje projekt rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží.  

 

V rámci tohoto projektu požádala společnost ČSAD a.s. statutární město Havířov o 

spolufinancování 4. etapy rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží na ul. Těšínská 

v Havířově-Podlesí (dále též „stavba“).  

 

1. část dotace 

Statutární město Havířov na rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží přispěje částkou 

12 352 984,74 Kč (dividendy vyplacené v roce 2013) na základě rozhodnutí ZMH čís. 

1048/23ZM/2014 ze dne 27.1.2014 (viz příloha č. 1). Tato 1. část dotace dosud nebyla 

vyplacena, neboť není vydáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu. 

 

2. část dotace 

Dne 9.4.2014 byla uzavřena smlouva o poskytnutí investiční dotace zn. 79/OŠK/2014, dle 

které bylo ujednáno, že po schválení vyplacení dividend na valné hromadě/hromadách ČSAD 

Havířov a.s. v roce 2014 a po vyplacení těchto dividend, město po rozhodnutí Zastupitelstva 

města Havířova o poskytnutí konkrétní výše 2. části dotace, bezodkladně uzavře s příjemcem 

dodatek k této Smlouvě nebo novou smlouvu* na poskytnutí dotace, za podmínek této    

Smlouvy.  

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání dne 27.1.2014 schválilo poskytnutí  přijatých 

dividend (po zdanění) v roce 2014 ve výši maximálně 12.352.984,74 Kč. 

 

V souvislosti s konáním řádné valné hromady společnosti dne 17.6.2014, na které se bude 

schvalovat návrh na rozdělení zisku, je v souladu se shora uvedeným usnesením ZMH  

potřeba rozhodnout o poskytnutí přijatých dividend ve výši 11.861.216,78 Kč, jako druhé 

části účelové investiční dotace  na 4. etapu rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží na 

ul. Těšínská v Havířově-Podlesí. 

 

*Odbor právních služeb doporučuje pro druhou část investiční dotace uzavření dodatku č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 79/OŠK/2014. Dodatek bude uzavřen za 

shodných podmínek jako pro 1. část dotace, nově bude vložen text, že 2. část dotace bude 

poskytnuta až po proinvestování 1. části dotace.  

 



 

Příloha č. 1 

 

 

V Ý P I S   Z   U S N E S E N Í 

23. zasedání  Zastupitelstva města Havířova, konaného  dne 27.1.2014 

 

 

 

1048/23ZM/2014 - ČSAD Havířov a.s. – spolufinancování rekonstrukce/výstavby    

                                autobusového nádraží v Havířově 
 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. harmonogram rekonstrukce /výstavby autobusového nádraží v Havířově  dle Přílohy č. 4 

2. dopis ČSAD Havířov a.s. ze dne 6.1.2014 o změně způsobu spolufinancování  

    rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží v Havířově dle Přílohy č. 1 

 

r u š í 

 

schvalovací část usnesení ZMH čís. 1019/22ZM/2013 ze dne 16.12.2013:  

„v rámci dodatků ke smlouvě OKS/770/08 ze dne 27. 8. 2008 o závazku veřejné služby ve 

veřejné linkové dopravě k zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města 

Havířov 2013 za podmínky, že: 

   - k financování rekonstrukce autobusového nádraží v rámci přiměřeného zisku    

     dle smlouvy o závazku veřejné služby bude vydáno souhlasné stanovisko  

     Ministerstva dopravy ČR 

   - nebude překročen nárok dopravce dle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým    

     se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě a kterým    

     se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě     

     nad financováním dopravní obslužnosti. 

1. na rok 2014 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na  

    rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská  

    v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním    

    městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době do 31. 12. 2013, o nichž bude     
    rozhodovat mimořádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 19. 12. 2013 
2. na rok 2015 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na    
    rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská  
    v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním    
    městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,  
    o nichž bude rozhodovat valná hromada/valné hromady ČSAD Havířov a.s.,    
    která/které se bude/budou konat v roce 2014“ 

 

s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí přijaté dividendy (po zdanění), o které rozhodla mimořádná valná   
    hromada ČSAD Havířov a.s. dne 19.12.2013, ve výši 12.352.984,74 Kč, jako     
    první část účelové investiční dotace, na 4. etapu rekonstrukce/výstavby    



    autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí 
 
2. záměr poskytnutí přijaté dividendy (po zdanění), o níž bude rozhodovat valná    
    hromada ČSAD Havířov a.s., která se bude konat v roce 2014, jako druhou    
    část účelové investiční dotace, na 4. etapu rekonstrukce/výstavby    
    autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ve výši maximálně     
    12.352.984,74 Kč 
 
3. uzavření smlouvy s ČSAD Havířov a.s., IČ  45192081, o poskytnutí    
    investiční dotace ve výši 12.352.984,74 Kč ve znění Přílohy č. 3 s úpravou: 
    a) čl. II odst. 5, který nově zní takto:  
         „5. Statutární město Havířov v roce 2014 poskytne na 
         rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží formou účelové investiční    
         dotace (dále též „dotace“):  
         1. část dotace -  částku ve výši dividend po zdanění vyplacených    
                                   společností 27.12.2013 (z nerozděleného zisku  
                                   minulých let), 
         2. část dotace -  částku maximálně ve výši dividend po zdanění        
                                   vyplacených společností 27.12.2013.   
 
    b) čl. IX odst. 2, který nově zní takto: 
         „ 2. Po schválení vyplacení dividend na valné hromadě/hromadách  
         ČSAD Havířov a.s. v roce 2014 a po vyplacení těchto dividend, město  
         po rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova o poskytnutí konkrétní  
         výše 2. části dotace, bezodkladně uzavře s příjemcem dodatek k této     
         Smlouvě nebo novou smlouvu na poskytnutí dotace, za podmínek této     
         Smlouvy. Příjemce souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena  
         v evidenci smluv města vedené odborem právních služeb Magistrátu    
         města Havířova.“ 

 

p o v ě ř u j e  
 

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora, podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
ve výši 12.352.984,74 Kč ve znění Přílohy č. 3 

 

 

V Havířově dne 28.5.2014 

 

Za správnost: JUDr. Bohuslava Kochová v.r. 

                      vedoucí odboru právních služeb  

 

 

 

 



MAGISTRÁT  MĚSTA  HAVÍŘOVA                     ZMH 26/70. 
tajemník magistrátu                                     23.6. 2014 

 

 

 

Věc:  Stížnost p. Tomáše Rejče 

             

 

Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 

                                2. důvodová zpráva 

         3. přílohy: č. 1. stížnosti na nesprávný postup ze 7.3.2014, 21.3.2014,  

                                   2.4.2014, 16.4.2014, 18.4.2014, 23.4.2014, 28.4.2014,  

                                   14.5.2014, 9.5.2014 vč. odeslaných odpovědí  

                           č. 2. návrh odpovědi 

          

   

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  
 

stížnosti na nesprávný postup primátora města ze 7.3.2014, 21.3.2014, 2.4.2014, 16.4.2014, 

18.4.2014, 23.4.2014, 28.4.2014, 14.5.2014, 9.5.2014 zaslané p. Tomášem Rejčem (viz 

příloha č.1.) 

 

k o n s t a t u j e, 

 

že v postupu primátora města neshledalo nesprávný postup  

 

p o v ě ř u j e  

 

tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi, viz příloha č. 2 

 

 

          Z: tajemník MMH 

          T: 06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města, v.r. 

Zpracoval: Ing. Milan  Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova, v.r.           

 

RMH dne 04.06. 2014, usnesení č. 5438/80RM/2014 doporučila ZMH ke schválení.  
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Důvodová zpráva: 
 

Stížnostmi ze 7.3.2014, 21.3.2014, 2.4.2014, 16.4.2014, 18.4.2014, 23.4.2014, 28.4.2014, 

14.5.2014, 9.5.2014 (příloha č. 1) p. Rejč poukazuje na nesprávný postup primátora města při 

vyřizování stížností a žádostí o poskytnutí informace. Stížnosti na způsob vyřízení informací, 

byly postoupeny v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím odvolacímu 

orgánu, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stížnosti na postup primátora města v samostatné působnosti, 

je jediným orgánem, který o ni může rozhodnout, Zastupitelstvo města Havířova. 

 

Návrh odpovědi je uveden v příloze č. 2.        



















































































































































IČ: 00 29 74 88                                                            Tel:    596 803 111                                                 e-mail: posta@havirov-city.cz 

                                                                                     Fax.:  596 803 350 

 

     

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV 

Magistrát města,  Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město 

 
VÁŠ DOPIS Č.j.:      
ZE DNE:             viz text 
NAŠE Č.j.:  ST /……../Mn/2014 
POČET LISTŮ DOPISU:  1                      
 
VYŘIZUJE:    Ing. Milan Menšík 

TEL:   596 803 248 

FAX:   596 811 276 

E-MAIL:   vondrova.romana@havirov-city.cz 

 

DATUM:  25.6.2014 

 

Stížnosti na nesprávný postup 

 

Vaše stížnosti ze 7.3.2014, 21.3.2014, 2.4.2014, 16.4.2014, 18.4.2014, 23.4.2014, 

28.4.2014, 14.5.2014, 9.5.2014 na nesprávný postup primátora města projednalo 

Zastupitelstvo města Havířova na své schůzi dne 23.6.2014. V postupu primátora města 

neshledalo zastupitelstvo nesprávný postup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Menšík 

tajemník Magistrátu města Havířova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: - 

Počet listů přílohy: - 

 

 

 



MAGISTRÁT  MĚSTA  HAVÍŘOVA                     ZMH 26/71. 
tajemník magistrátu                                     23.6. 2014 

 

 

 

Věc:  Písemnost adresovaná zastupitelstvu 

             

 

Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 

                                2. přílohy: 1. Písemnost,  

                                2. Návrh odpovědi                            

          

   

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

písemnost Ing. arch. Jana Sedlického a Ing. Tomáše Sucharova ze dne 2.5. 2014  

(viz příloha č.1.) 

 

p o v ě ř u j e 
 

primátora města podpisem odpovědi, viz příloha č. 2 

 

          Z: tajemník MMH 

          T: 06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města Havířova, v.r. 

Zpracoval: Ing. Milan  Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova, v.r.  

 

RMH dne 04.06. 2014, usnesení č.  5439/80RM/2014 doporučila ZMH ke schválení.         
__________________________________________________________________________ 

      







IČ: 00 29 74 88                                                            Tel:    596 803 111                                                 e-mail: posta@havirov-city.cz 

                                                                                     Fax.:  596 803 350 

 

 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV 

Magistrát města, Svornosti 2, 736 01  Havířov-Město 

   
VÁŠ DOPIS Č.j.:      
ZE DNE:              
NAŠE Č.j.:  ST/             /Vn/14 
POČET LISTŮ DOPISU:  1                      
 
VYŘIZUJE:    Romana Vondrová 

TEL:   596 803 248 

FAX:   596 811 276 

E-MAIL:   vondrova.romana@havirov-city.cz 

 

DATUM:  2014-06-25 

 

 

Vážený pane, 

 

Vaše emailové sdělení ze dne 2.5. 2014 bylo předloženo členům Zastupitelstva města 

Havířova na jeho zasedání dne 23.6. 2014. Zastupitelstvo města Havířova vzalo Vaše 

sdělení na vědomí, dále se k němu nevyjádřilo.  

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Osmanczyk 

primátor města  

 

 

 

 

 

Příloha:  - 

   

Počet listů přílohy: - 
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