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USNESENÍ
z 10. schůze Rady města Havířova
konané dne 11.03.2019

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

PŘEHLED USNESENÍ
z 10. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.03.2019
441/10RM/2019 - Zvolení ověřovatele 10. schůze RMH, konané dne 11.03.2019
442/10RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 9. schůze RMH, konané dne 04.03.2019
443/10RM/2019 - Schválení pořadu 10. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.03.2019
444/10RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 10. RMH
445/10RM/2019 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - změna zakladatelské listiny obchodní společnosti
446/10RM/2019 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou
politiku města za rok 2018
447/10RM/2019 - Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na ul. Kpt. Jasioka, č.p. 860
448/10RM/2019 - VZ/09/MRA/19 - „Poslanecká kancelář, ul. Dlouhá třída 473/23“ - rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky
449/10RM/2019 - VZ/112/MRA/18 - „Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
450/10RM/2019 - VZ/110/MRA/18 - „Výměna střešních oken v obytných domech E. Urxe1,3,5;
U Lesa 1a; J.A. Komenského 15; Klidná 2,4 Havířov“ - rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky
451/10RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
452/10RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
453/10RM/2019 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město
454/10RM/2019 - Souhlas s poskytnutím finančního daru
455/10RM/2019 - Souhlas s poskytnutím věcného daru
456/10RM/2019 - Schválení pracovní cesty na 23. Setkání hornických měst a obcí ČR
457/10RM/2019 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů – schválení peněžitých
darů
458/10RM/2019 - Změny ve složení Komisí RMH
459/10RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
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460/10RM/2019 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 78 z Integrovaného
regionálního operačního programu
461/10RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci výzvy č. 34 ITI ostravské aglomerace
– Telematika pro IAD II ve vazbě na výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního
programu Doprava
462/10RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů
463/10RM/2019 - Přidělení konkrétního obecního bytu
464/10RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů
465/10RM/2019 - Přidělení jiných obecních bytů
466/10RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
467/10RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
468/10RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2049/14, k.ú. Bludovice
469/10RM/2019 - Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemkům parc.č. 2604/5
a parc.č. 2604/6, k.ú. Prostřední Suchá
470/10RM/2019 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 423, k.ú. Havířov-město
471/10RM/2019 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá
472/10RM/2019 - Pronájem části pozemku parc.č. 547, k.ú. Havířov-město
473/10RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu
„REKO MS Havířov, Šumbark, 5. část“
474/10RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
475/10RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností
476/10RM/2019 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě UPC ČR, s.r.o. pro účely realizace stavby
„Přednádražní prostor Havířov“
477/10RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
478/10RM/2019 - Vyhodnocení zkušebního provozu prodejny levného textilu
479/10RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí
480/10RM/2019 - Výsledek veřejné soutěže
481/10RM/2019 - Souhlas s umístěním sídla společnosti
482/10RM/2019 - Přijetí daru – souboru pěti pískovcových medailonů
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483/10RM/2019 - Předání a vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací
484/10RM/2019 - Odpis pohledávky za Vladimírem Khýrem
485/10RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
486/10RM/2019 - Souhlas s přijetím darů
487/10RM/2019 - Souhlas s dotací – MŠ Moravská Havířov
488/10RM/2019 - Souhlas s navýšením dotace - ZŠ K. Světlé Havířov
489/10RM/2019 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární město
Havířov
490/10RM/2019 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok
2019/2020
491/10RM/2019 - Vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů škol
492/10RM/2019 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2018
– ZŠ Gen. Svobody Havířov
493/10RM/2019 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku – ZŠ Žákovská Havířov
494/10RM/2019 - Souhlas s vyřazením investičního majetku PO - ZŠ Gorkého Havířov
495/10RM/2019 - Souhlas s vyřazením investičního majetku PO – ZŠ Školní Havířov
496/10RM/2019 - Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa - zahájení zadávacího řízení
497/10RM/2019 - „Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlňák“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
498/10RM/2019 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
– Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18
499/10RM/2019 - „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město“- zahájení
zadávacího řízení
500/10RM/2019 - „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026) - zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
501/10RM/2019 - „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ - o zrušení zadávacího řízení
a zahájení nového zadávacího řízení
502/10RM/2019 - Dodatek č. 19 ke smlouvě o zajištění Městské hromadné dopravy Havířov
v r. 2019
503/10RM/2019 - Pracovní skupina pro řešení Městské hromadné dopravy v Havířově - změna
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504/10RM/2019 - Dodatek č. 17 ke smlouvám s dopravci – příměstská doprava v Havířově
v r. 2019
505/10RM/2019 - Žádost p. Mgr. Budíkové o změnu trasy linky 405 Městské hromadné dopravy
Havířov
506/10RM/2019 - Úprava křižovatky silnic I/11 a II/479
507/10RM/2019 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Zařízení ke sběru,
výkupu a využívání odpadů – Sběrna Michal Sikora – Havířov, Šumbark“
508/10RM/2019 - Žádost o souhlas k přihlášení do společné domácnosti bytu v Domě
s pečovatelskou službou
509/10RM/2019 - Žádost o přidělení konkrétního bezbariérového bytu v domě
na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí
510/10RM/2019 - Informace o výsledku volby místopředsedy představenstva společnosti
HTS, a.s. a informace o výsledku provedení změny zápisu o složení
představenstva v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 1113
511/10RM/2019 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
a informace o výsledku provedení změny zápisu o složení dozorčí rady
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 1113
512/10RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru
ve výši 1 mil. Kč pro Nadační fond TEPLO NA DLANI
513/10RM/2019 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence PO SSRZ
Havířov
514/10RM/2019 - „Rekonstrukce dětského hřiště v parku Fibichova“ – posouzení podmínek
zadávacího řízení
515/10RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o příspěvek GasNet, s.r.o.
516/10RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o příspěvek Nadace GCP
517/10RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Suining v Číně
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USNESENÍ
z 10. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.03.2019
441/10RM/2019 - Zvolení ověřovatele 10. schůze RMH, konané dne 11.03.2019_______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 10. schůze Rady města Havířova, konané dne
11.03.2019
paní Mgr. Ivu GEORGIU
442/10RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 9. schůze RMH, konané dne 04.03.2019___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 9. schůze Rady města Havířova, která se konala dne
04.03.2019
443/10RM/2019 - Schválení pořadu 10. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.03.2019____
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 10. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.03.2019
dle přílohy.
444/10RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 10. RMH__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4736/89RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku
a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace
77/2RM/2018 Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Sociální služby
města Havířova
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91/2RM/2018 Odprodej elektroniky
129/3RM/2018 MŠ Resslova Havířov (dnes odloučené pracoviště MŠ
Radniční) – zpráva k zjištěním revize účetnictví
177/3RM/2018 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - odvolání a volba jednatele
179/3RM/2018 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí
rady
282/6RM/2019 Souhlas o projektovém řízení v dotační výzvě MSK na rok 2019
404/8RM/2019 Smlouva o zpracování osobních údajů s Městským kulturním
střediskem Havířov
vypouští
úkoly: krátkodobé
5005/95RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby
„Rekonstrukce školy na ul. Mánesova
137/3RM/2018 Zřízení služebnosti v rámci vypořádání stavby „Výstavba
železniční zastávky Havířov-střed“
164/3RM/2018 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů
představenstva
166/3RM/2018 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů
dozorčí rady
174/3RM/2018 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – odvolání a volba
členů dozorčí rady
215/6RM/2019 Přijetí věcného daru
235/6RM/2019 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „REKO MS Havířov-Šumbark, 4. část“
237/6RM/2019 Zřízení pozemkových služebností
238/6RM/2019 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CNGvitall s.r.o.
241/6RM/2019 Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby
„Rekonstrukce školy na ul. Mánesova“
300/6RM/2019 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
322/7RM/2019 Výpůjčka části pozemku parc.č. 193, k.ú. Havířov-město
342/7RM/2019 VZ/561/OÚR/18 „Přednádražní prostor Havířov – výkon
činnosti stálého technického dozoru stavebníka“- rozhodnutí o
výběru nabídky
343/7RM/2019 „Ledová plocha u VÚH Havířov – PD a AD“ (stavba č. 18013)
– dohoda o ukončení smlouvy o dílo
344/7RM/2019 „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18
346/7RM/2019 „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita
Fryštátská a okolí“ – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 207/OÚR/18
351/7RM/2019 Návrh „NAŘÍZENÍ“ – schválení parkovacích karet a ceny
za stání
360/7RM/2019 Úklid budov – uzavření dodatků
368/8RM/2019 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
370/8RM/2019 Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem
Havířovem a sazebník úhrad na rok 2019
371/8RM/2019 Jmenování členů Občanských komisí
374/8RM/2019 Předložení žádosti o podporu v rámci dotačního programu
„Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládaní s odpady“
z Moravskoslezského kraje
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378/8RM/2019 „Implementace manažerského informačního systému
ve struktuře MMH“ – dohoda o ukončení smlouvy
411/8RM/2019 „Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov - Podlesí“ - uzavření
smlouvy se společností Technické služby Havířov a.s.
412/8RM/2019 „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“
– uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 910/OÚR/18
415/8RM/2019 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 1
Územního plánu Karviné
5.
445/10RM/2019 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - změna zakladatelské listiny obchodní společnosti________________
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),
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“)
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece
schvaluje
1. tyto změny zakladatelské listiny společnosti s účinností od 11.3.2019
Článek II Obchodní firma a sídlo společnosti
Odst. 1. – slovo „ZÁMEK“ se nahrazují slovy „Restaurace Radnice“
Odst. 2. – slova „K Zámečku 243“ se nahrazují slovy „Svornosti 86“
Článek III Předmět podnikání
Nově se doplňuje písm. c), které zní takto: „prodej kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin“
Článek XV Závěrečná ustanovení
Odst. 1. – stávající text se vypouští a tento odstavec nově zní takto:
„Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města
Havířova usnesením čís. 123/5ZM/2019 ze dne 4.3.2019 a tímto dnem
nabývá platnosti a účinnosti nabývá ode dne schválením provedených
změn a nového znění Radou města Havířova v působnosti valné
hromady společnosti dne 11.3.2019.
Odst. 2. – stávající text se vypouští a tento odstavec nově zní takto:
„Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje zakladatelskou
listinu ze dne 14.9.2015.
2. nové znění zakladatelské listiny společnosti s účinností ve znění přílohy č. 3
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ukládá
1. předložit zakladatelskou listinu společnosti k podpisu náměstkyni primátora
pro školství a kulturu
Z: vedoucí OPS
T: 20.3.2019
2. doručit nové znění zakladatelské listiny společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
(notářský zápis) do sbírky listin v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 17305
Z: jednatelka
společnosti ZÁMEK
Havířov, s.r.o.
T: 4/2019
446/10RM/2019 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou
politiku města za rok 2018____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova
za rok 2018 dle důvodové zprávy
ukládá
předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků
na protidrogovou politiku města za rok 2019 v prvním čtvrtletí následujícího roku
Z: ředitel MP
Havířov
T: březen 2020
447/10RM/2019 - Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na ul. Kpt. Jasioka, č.p. 860___
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor, založený Nájemní smlouvou ze dne 21.5.2013,
systémové číslo smlouvy 916 0860 021, na ul. Kapitána Jasioka č.p. 860,
dohodou k 1.4.2019 uzavřenou s pronajímatelem RESIDOMO, s.r.o.,
IČO: 05253268
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení
nájmu prostor sloužící Městské policii Havířov jako detašované pracoviště
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448/10RM/2019 - VZ/09/MRA/19 - „Poslanecká kancelář, ul. Dlouhá třída 473/23“ - rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky______________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/09/MRA/19 - „Poslanecká kancelář, ul. Dlouhá třída 473/23“ společnosti
STAVO-ČESTAV, s.r.o., se sídlem Jarošova 853/31, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČ: 640 85 236, s nabídkovou cenou 2 097 743,18 Kč bez DPH (2 538 269,00 Kč
vč. DPH).
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/09/MRA/19 - „Poslanecká
kancelář, ul. Dlouhá třída 473/23“ takto:
2. místo: Hornosušská stavební s.r.o., se sídlem Chrost 986/11, 735 35 Horní
Suchá, IČ: 015 73 870, s nabídkovou cenou 2 378 779,00 Kč bez DPH
(2 878 323,00 Kč vč. DPH)
3. místo: MATOSA PROFISTAV s.r.o., se sídlem Palackého 689/2,
736 01 Havířov, IČ: 055 10 775, s nabídkovou cenou 2 478 539,61 Kč
bez DPH (2 999 033,00 Kč vč. DPH)
4. místo: DAHERM stavby s.r.o., se sídlem Májová 414/11, 735 42 Těrlicko,
IČ: 067 17 985, s nabídkovou cenou 2 514 212,00 Kč bez DPH
(3 042 196,00 Kč vč. DPH)
pověřuje
jednatele společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou VZ/09/MRA/19 - „Poslanecká kancelář, ul. Dlouhá
třída 473/23“
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení zadavatele o výběru
dodavatele
Z: vedoucí ekonomického
odboru MRA, s.r.o.
T: 31.03.2019
449/10RM/2019 - VZ/ 112/MRA/18 - „Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky__________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/112/MRA/18 - „Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“
společnosti R3stav s.r.o., se sídlem Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava - Poruba,
IČO: 040 45 394, s nabídkovou cenou 2 578 815,00 Kč bez DPH
(2 963 815,00 vč. DPH).
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2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/112/MRA/18 - „Rekonstrukce
střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“ takto:
2. místo: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 258 35 661,
s nabídkovou cenou 2 985 000,00 Kč bez DPH (3 434 000,00 Kč
vč. DPH)
3. místo: MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2,
736 01 Havířov - Město, IČO: 055 10 775, s nabídkovou cenou
3 026 949,00 Kč bez DPH (3 480 991,00 Kč vč. DPH)
4. místo: TURČINA s.r.o., Dělnická 544/53, 735 54 Havířov -Prostřední Suchá,
IČO: 258 86 550, s nabídkovou cenou 3 208 392,00 Kč bez DPH
(3 690 392,00 Kč vč. DPH)
5. místo: STAMACO engineering s.r.o., Zengrova 480/27,
703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 286 35 507, s nabídkovou cenou
3 280 259,00 Kč bez DPH (3 773 259,00 Kč vč. DPH)
6. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 56 Bruzovice,
IČO: 268 07 947, s nabídkovou cenou 4 000 000,00 Kč bez DPH
(4 601 000,00 Kč vč. DPH)
7. místo: MADT a.s., Slezská 950, 725 14 Orlová – Poruba, IČO: 258 19 909,
s nabídkovou cenou 4 200 339,00 Kč bez DPH
(4 831 339,00 Kč vč. DPH)
8. místo: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec,
IČO: 286 18 891, s nabídkovou cenou 4 499 137,00 Kč bez DPH
(5 174 008,00 Kč vč. DPH)
9. místo: STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.,
Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 646 17 874,
s nabídkovou cenou 4 980 698,03 Kč bez DPH
(5 727 802, 73 Kč vč. DPH)
pověřuje
jednatele společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou VZ/112/MRA/18 - „Rekonstrukce střechy na ulici
Dlouhá třída 67-71“
ukládá
odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele
Z: vedoucí ekonomického
odboru MRA, s.r.o.
T: 31.03.2019
450/10RM/2019 - VZ/ 110/MRA/18 - „Výměna střešních oken v obytných domech E. Urxe1,3,5;
U Lesa 1a; J. A. Komenského 15; Klidná 2,4 Havířov“ - rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky_____________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/110/MRA/18 - „Výměna střešních oken v obytných domech E. Urxe 1,3,5;
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U Lesa 1a; J.A. Komenského 15; Klidná 2,4 Havířov“ společnosti MEROPS
spol. s r.o., se sídlem Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, IČO: 253 94 282,
s nabídkovou cenou 3 525 773,00 Kč bez DPH (4 214 195 vč. DPH).
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/110/MRA/18 - „Výměna
střešních oken v obytných domech E. Urxe 1,3,5; U Lesa 1a; J.A. Komenského
15; Klidná 2,4 Havířov“ takto:
2. místo: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec,
IČO: 286 18 891, s nabídkovou cenou 3 699 950,00 Kč bez DPH
(4 254 942,00 Kč vč. DPH)
3. místo: STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.,
Mostárenská 1140/48, Ostrava 703 00, IČO: 646 17 874, s nabídkovou
cenou 3 920 431,72 Kč bez DPH (4 508 496,48 Kč vč. DPH).
pověřuje
jednatele společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou VZ/110/MRA/18 - „Výměna střešních oken
v obytných domech E. Urxe 1,3,5; U Lesa 1a; J.A. Komenského 15; Klidná 2,4
Havířov“
ukládá
odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele
Z: vedoucí ekonomického
odboru MRA, s.r.o.
T: 31.03.2019
451/10RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 62 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
b) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Česká 1202/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
c) Byt č. 28 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 494/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
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d) Byt č. 26 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
e) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 714/105, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
f) Byt č. 29 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………….
g) Byt č. 13 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14,
Havířov – Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
h) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Tesařská 320/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
i) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 791/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
j) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 791/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
k) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Antala Staška 1090/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
l) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1080/12, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
m) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1185/8, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
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n) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Hakenova 727/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
o) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Beskydská 784/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
p) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 763/127, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
q) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1200/34, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
r) Byt č. 34 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………..
s) Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Majakovského 881/16, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
t) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 764/125, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
u) Byt č. 24 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
v) Byt č. 7 o velikosti 0+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
w) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1100/10, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
x) Byt č. 22 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1169/1c, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
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y) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici V.K.Klicpery 289/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
z) Byt č. 147 o velikosti 1+2 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
aa) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 699/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
bb) Byt č. 40 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………..,
cc) Byt č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………,
2. ……………,
3. ……………,
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru
pronájmu
Z: vedoucí ekonomického
odboru MRA, s.r.o.
T: 01.04.2019
452/10RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,
dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu
a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného
usnesení rady města s účinností od 15. 2. 2019 a 1. 3. 2019 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
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453/10RM/2019 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město_________________________
Rada města Havířova
s ch v a l u j e
další postup prodeje bytové jednotky č. 794/10 v budově 794/15 v ul. Klidná,
Havířov-Město s tím, že předmětná jednotka bude ve smyslu článku VIII. odst. 1
platných Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných
částech domu z majetku města Havířova nabídnuta k prodeji třetí osobě, včetně
trvajícího nájmu jednotky stávajícími nájemci
454/10RM/2019 - Souhlas s poskytnutím finančního daru__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč dítěti F. M., zastoupeného
zákonným zástupcem, na úhradu neurorehabilitací, pořízení zdravotních pomůcek
a zdravotních masáží
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí odboru KP
T: 3/2019
455/10RM/2019 - Souhlas s poskytnutím věcného daru____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí věcného daru v hodnotě maximálně 10 000,- Kč vítězce MISS RENETA
2019
ukládá
zajistit pořízení věcného daru dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí odboru KP
T: 4/2019
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456/10RM/2019 - Schválení pracovní cesty na 23. Setkání hornických měst a obcí ČR__________
Rada města Havířova
schvaluje
pracovní cestu do města Jihlava na 23. Setkání hornických měst a obcí pod názvem
„Jihlavské Havíření 2019“ ve dnech 21. – 23. 6. 2019 pro Ing. Eduarda Heczka,
člena zastupitelstva města Havířova
457/10RM/2019 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů – schválení peněžitých
darů_______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí peněžitých darů, na základě udělení ocenění pedagogických pracovníků,
žáků a kolektivů, dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova:
formou peněžních poukázek (věrnostní karty) v celkové výši 29 000,- Kč
- 10 oceněným pedagogům ve výši 1500,- Kč/pedagog
- 6 oceněným žákům ve výši 1 000,- Kč/žák
- 1 oceněnému kolektivu (8 žáků) ve výši 1 000,- Kč/žák
ukládá
zajistit předání peněžitých darů dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí odboru KP
T: 3/2019
458/10RM/2019 - Změny ve složení Komisí RMH________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. rezignaci paní Jany Ecksteinové, členky Komise pro občanské záležitosti
2. rezignaci paní Ivany Glacové, členky Občanské komise č. 6 pro část města
Havířov – Životice
3. rezignaci paní Bc. Daniely Ballové, Dis., členky Občanské komise č. 6 pro část
města Havířov – Životice
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459/10RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 04.03.2019 dle příloh
460/10RM/2019 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 78 z Integrovaného
regionálního operačního programu_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 78 z Integrovaného regionálního
operačního programu – Energetické úspory v bytových domech III, prioritní osa 2:
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický
cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení na projekty „Sanace
obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d, Havířov – Podlesí“, „Sanace obytného
domu na ul. Mánesova 44 - 48, Havířov – Město“, „Sanace obytného domu na ul.
Dlouhá třída 34 - 42, Havířov – Podlesí“, „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá
třída 20 – 24, Havířov – Město“, „Sanace obytného domu na ul. 1. Máje 2, Havířov
– Město“, dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem žádostí
o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu
ukládá
zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu a výzvou
pro podávání žádostí
Z: vedoucí OKP
T: 29.11.2019
461/10RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci výzvy č. 34 ITI ostravské aglomerace
– Telematika pro IAD II ve vazbě na výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního
programu Doprava__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení projektového záměru a následné předložení žádosti o podporu v rámci
výzvy č. 34 opatření 3.1.3 ITI ostravské aglomerace – Telematika pro IAD II
ve vazbě na výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního programu Doprava
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pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem projektového záměru a následné
žádosti o podporu a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
ukládá
zpracovat a odeslat projektový záměr a následné předložení žádosti o poskytnutí
podpory v souladu se závaznými dokumenty Operačního programu Doprava
pro období 2014 – 2020 a výzvou pro předkládání žádostí
Z: vedoucí OKP
T: 28. 03. 2019
T: 28. 06. 2019
T: 31. 12. 2019
462/10RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark p. Dominice Vraštiakové, t.b. …………………………….
Plzeň - Město 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 27.06.2018 s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
2. mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné
období
v lokalitě
Havířov-Město
nebo
Havířov-Podlesí
Ing. Karle Heczkové, 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
27.06.2018
3. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark (I. etapa)
p.
Jiřímu
Šindelářovi,
t.b. …………………………….pod podmínkou, že:
- společnou nájemkyní bytu bude i p. Helena Demeterová,
t.b. …………………………….
- před uzavřením nájemní smlouvy p. H. Demeterová předloží doklad o způsobu
řešení pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018
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463/10RM/2019 - Přidělení konkrétního obecního bytu
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu č. 5 o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě na ul.
Hakenova 726/3 v Havířově-Městě p. Katarině Hegedűsové, 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 27.06.2018
neschvaluje
přidělení jiného náhradního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě na ul. Hakenova 726/3 v Havířově-Městě p. Anně Vojtkové,
t.b. …………………………….
schvaluje
přidělení jiného náhradního obecního bytu o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve
výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město p. Anně Vojtkové, 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 27.06.2018
464/10RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 0+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě …………………………. p. Břetislavu Navrátilovi,
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 27.06.2018
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období
v domě
……………………………
p.
Heleně
Robenkové
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 27.06.2018
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3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě …………………………. v Havířově-Městě manž. Břetislavu
Jančaříkovi a Michaele Jančaříkové, 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 27.06.2018
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 0+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě ……………… p. Zdeňku Šimčokovi, t.b. …………………………….
schvaluje
přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby
nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark p. Zdeňku Šimčokovi, t.b. …………………………….
pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. Z. Šimčokem uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018
465/10RM/2019 - Přidělení jiných obecních bytů_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení jiného dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v lokalitě Havířov-Šumbark (I. etapa) p. Rozálii Pulkové,
t.b. ……………………………. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. R. Pulkovou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018
2. přidělení jiného třípokojového nebo čtyřpokojového obecního bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí p. Filipu Michejdovi,
t.b. ……………………………. pod podmínkou, že:
- společnou nájemkyní bytu bude p. Radka Burdíková
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018
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466/10RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Mateje Poláka, t.b. ……………………………. k nájemní
smlouvě
o
nájmu
bytu
č.
2,
vel.
1+2
v domě
…………………………, jehož nájemcem je jeho příbuzný p. Jan Müller pod
podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu přistoupení ke smlouvě p. Jan Müller předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Dagmar Capinské, t.b. ……………………………. k nájemní
smlouvě
o
nájmu
bytu
č.
5,
vel.
1+2
v domě
……………….., jehož nájemcem je p. Eda Romaňák
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Michala Semana, t.b. ……………………………. k nájemní
smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+1 v …………………….., jehož nájemcem je
p. Milan Zálesný pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku
společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě
p. M. Zálesný předloží doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Andrey Gawlasové, t.b. ……………………………. k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
17,
vel.
1+3
v domě
…………………….., jehož nájemkyní je její matka p. Miroslava Gawlasová
467/10RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům______________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě
………………………
s p.
Miroslavem
Horváthem,
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 27.06.2018 s tím,
že stanovená výše jistoty bude uhrazena splátkami 500,00 Kč/měsíc
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neschvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 15 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě ………………………………………. s p. Renátou Hrabalovou,
t.b. …………………………….
schvaluje
uzavření krátkodobé nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 15 o vel. 1+3 se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě …………………………….. s p. Renátou Hrabalovou, t.b.
……………………………. pod podmínkou, že krátkodobá nájemní smlouva bude
se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018

468/10RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2049/14, k.ú. Bludovice___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2049/14,
orná půda o výměře 325 m2, k.ú. Bludovice, panu Ing. Petru Machejovi,
t.b. ……………………………. za účelem zahrady u rodinného domu
469/10RM/2019 - Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemkům parc.č. 2604/5
a parc.č. 2604/6, k.ú. Prostřední Suchá__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit uzavření dohody formou souhlasného
prohlášení mezi statutárním městem Havířovem a Moravskoslezským krajem
o vlastnictví nemovitosti - pozemků parc.č. 2604/5, ost. plocha, silnice o výměře
20 m2 a parc.č. 2604/6, ost. plocha, silnice o výměře 38 m2, oba v kat. území
Prostřední Suchá ve prospěch Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/17,
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 70890692 v rámci dořešení duplicitního
vztahu
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470/10RM/2019 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 423, k.ú. Havířov-město____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 423, k.ú. Havířov-město, o výměře 2 m2,
společnosti 1435 mm a.s., se sídlem: Pavlovova 586/8, Město, 736 01 Havířov,
IČO: 022 76 836, zastoupena paní Andreou Pakuzovou, členem představenstva,
za účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily
471/10RM/2019 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha
o výměře 1,5 m2, pro ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8,
Havířov-Podlesí, IČO: 45192081, za účelem umístění mobilní toalety
472/10RM/2019 - Pronájem části pozemku parc.č. 547, k.ú. Havířov-město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 547 o výměře 52 m2, kat. území Havířov-město
paní Taťáně Cholevíkové, t.b. ……………………………., k již
postavenému prodejnímu stánku (trafika, minikonzum) a zřízenému přístupu a
příjezdu s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena:
- na dobu neurčitou od 01.04.2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene ve výši:
20 m2 stánek x 800,00 Kč/m2/rok……............ 16.000,00 Kč
32 m2 přístup, příjezd x 200,00 Kč/m2/rok….. 6.400,00 Kč
celkem………………………………………....22.400,00 Kč + DPH v případě, že
se stane nájemce plátcem DPH
- úhrada nájemného formou čtvrtletních splátek
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou schůdnost
přístupu ke stánku
a
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 547, kat. území Havířov-město
s paní Marikou Kašparovou, t.b. ……………………………. dohodou
k 31.03.2019
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy
a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 30.04.2019
473/10RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu
„REKO MS Havířov, Šumbark, 5. část“_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 1/1, 1/10, 1/11, 44, 89/1,
89/3, 92, 101/2, 101/1, 102, 111/1, 112, 121/1, 122, 131/1, k.ú. Šumbark (dále jen
„pozemky“) o výměře cca 2.253,41 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/m2 + 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,
5. část“
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o výpůjčce
a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2019
474/10RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.___
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku města a
to parc.č. 1066/6,1066/7, 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: Bludovice
1058/13, Jadrný, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,
o výměře 1,40 m2 dle GP č. 4388-IP22211/2018 ze dne 05.12.2018, 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
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.08.2019
475/10RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1087/6,
k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 4,00 m2) dle GP č. 4354-112/2018 ze dne
22.01.2019 ve prospěch budovy č.p. 1168, která stojí na pozemku parc.č. 1068/2,
k.ú. Bludovice, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky
Jana Beňo a Zdeněk Beňo, oba bytem …………………………….
na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 713/1,
k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 5,60 m2) dle GP č. 753-103/2018
ze dne 05.02.2019 ve prospěch pozemku parc.č. 329/2, k.ú. Dolní Datyně, jehož
součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, jimž ke dni
zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Eliška Darášová, t.b. ………………
na dobu neurčitou
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2148,
2162, k.ú. Havířov-město za účelem umístění vodovodní přípojky
za jednorázovou úhradu ve výši 10.600,00 Kč + DPH, (o výměře 53 m2),
za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši
10.000,00 Kč + DPH, (o výměře 25 m2) dle GP č. 2346-10/2019 ze dne
05.02.2019 a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
10.000,00 Kč + DPH, (o výměře 47 m2 ) dle GP č. 2321-134/2018 ze dne
10.01.2019 ve prospěch pozemku parc.č. 2164/3, k.ú. Havířov-město, jehož
součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1559, jimiž ke dni zřízení
pozemkové služebnosti jsou vlastníky MUDr. Tomáš Gongol
a MUDr. Eva Gongolová, oba bytem……………………………., na dobu
neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. až 3.
Z: vedoucí EO
T: 31.08.2019
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476/10RM/2019 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě UPC ČR, s.r.o. pro účely realizace stavby
„Přednádražní prostor Havířov“_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ jejímž
stavebníkem je město Havířov:
zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v majetku města parc. č. 3726/1,
parc. č. 3727 a parc. č. 3748/1, k.ú. Havířov-město, spočívající v právu
oprávněného - vlastníka přeložky s názvem „SO 13 Přeložka UPC“ společnosti
UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4-Nusle,
IČO: 005 62 262, vstupovat a vjíždět na uvedené služebné pozemky, umístit,
provozovat, opravovat, udržovat či odstranit přeložku podzemního vedení veřejné
komunikační sítě v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota
služebnosti je sjednána dohodou smluvních stran jednorázově ve výši 500,00 Kč
+ DPH, protože se jedná o přeložku vyvolanou stavbou města
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné
smlouvy o zřízení služebnosti
Z: vedoucí EO
T: ke stavebnímu řízení
477/10RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 62,14 m2
v suterénu obytného domu ul. Lašská 1154/25, Havířov-Město,
p. Tomáši Oravcovi, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 19,08 m2
v suterénu obytného domu ul. Bludovická 759/1, Havířov-Město,
p. Vladimíru Matuszkovi, jako sklad pro vlastní potřebu
478/10RM/2019 - Vyhodnocení zkušebního provozu prodejny levného textilu_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
50 m2 v suterénu obytného domu ul. Mánesova 992/48, Havířov-Město, spol.
Buy-store s.r.o., IČO: 07218397, jako prodejnu levného textilu
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479/10RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místností o celkové výměře 43,24 m2 v suterénu
budovy Dlouhá třídě 470/17, Havířov-Město, p. Jakubu Chovancovi,
t.b. ……………………………., jako nahrávací studio, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemce provede na vlastní náklady odhlučnění místnosti
- nájemce zřídí samostatné měření elektrické energie
- zkoušky budou probíhat od 17 do 22 hodin
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 7,30 m2 v podchodu obytného domu Dlouhá třída 475/27,
Havířov-Město, nájemkyni p. Haně Sztablové, IČO: 73928364, dohodou
k 31. 3. 2019
3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 7,30 m2 v podchodu obytného domu Dlouhá třída 475/27,
Havířov-Město, spol. Klíčnictví Marlock s.r.o., IČO: 07260725, jako výrobu
klíčů, za podmínek:
- nájemné 1.073,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2019
4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 48,74 m2 ve 2. poschodí budovy ul. Obránců míru 619/3,
Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, jako
kancelář sociálně aktivizační služby pro seniory, za podmínek:
- nájemné 500,00 Kč bez DPH měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 20,08 m2 v přízemí hlavní budovy zdravotního střediska
ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí, spol. Lékárna Fortuna s.r.o.,
IČO: 26818167, jako sklad, za podmínek:
- nájemné 700,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- stavební úpravy místnosti – zazdění dveřního otvoru a vybourání nového
dveřního otvoru provede nájemce na vlastní náklady
6. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 35,18 m2 v přízemí přístavby zdravotního střediska ul. Studentská
1548/26, Havířov-Podlesí, nájemci spol. Lékárna Fortuna s.r.o., IČO: 26818167,
dohodou k 30. 4. 2019
7. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 32,30 m2 v přízemí a suterénu bytového domu ul. Střední 504/3,
Havířov-Šumbark, p. Ivě Dominikové, IČO: 76410757, k provozování masáží,
za podmínek:
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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8. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 39,17 m2 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 536/2a,
Havířov-Šumbark, nájemkyni p. Yvoně Nedorostové, IČO: 01613481, dohodou
k 31. 3. 2019
9. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 39,17 m2 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 536/2a,
Havířov-Šumbark, p. Jiřímu Bastovi, IČO: 46110356, jako prodejnu zdravotních
potřeb, za podmínek:
- nájemné 294,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2019
480/10RM/2019 - Výsledek veřejné soutěže______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídku do veřejné soutěže p. č. 1/EO/2019 na pronájem části nemovité věci
– místnosti č. 110 o celkové výměře 38,43 m2 v 1. nadzemním podlaží části H
budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, podané p. Michalem Řeháčkem,
IČO: 06716369
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – místnosti č. 110
o celkové výměře 38,43 m2 v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86,
ul. Svornosti 2, Havířov-Město, s p. Michalem Řeháčkem, IČO: 06716369,
za podmínek:
- nájemné 1.600,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2019
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- účel: klientské místo pojišťovny AXA
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 30.04.2019
481/10RM/2019 - Souhlas s umístěním sídla společnosti___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla společnosti Finance.Tori s.r.o., IČO: 27832996, v budově na Národní
třídě 1541/14a, Havířov-Město, po dobu trvání nájemního vztahu
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482/10RM/2019 - Přijetí daru – souboru pěti pískovcových medailonů_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přijetí daru – souboru pěti pískovcových medailonů akad. sochaře Karla Vávry
umístěných na fasádě bývalého Kulturního domu Dolu Dukla
v Havířově - Prostřední Suché do majetku statutárního města Havířova,
od společnosti Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o., IČO: 02585481,
se sídlem: Dělnická 769/64, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
483/10RM/2019 - Předání a vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací___________
Rada města Havířova
schvaluje
předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to
27 ks vzduchotechnických jednotek s rekuperací, inv. čísla
000000075979 – 000000076005 v účetní ceně 192.364,47 Kč za jeden kus a 1 ks
vzduchotechnické jednotky s rekuperací, inv. číslo 000000076006 v účetní ceně
192.364,44 Kč, tzn. majetku v celkové účetní ceně 5.386.205,13 Kč pořízeného
z dotačních prostředků v rámci investiční akce č. 14040 – Snižování spotřeby
energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark – část 2 – Nucené větrání s rekuperací
na ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark příspěvkové organizaci Základní škola
Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí skutečnost, že byl rozdělen pozemek parc. č. 975/1, k.ú. Šumbark,
ostatní plocha – jiná plocha o výměře 17.564 m2 v účetní ceně 5.463.555,00 Kč,
který je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov,
příspěvková organizace, na pozemek parc. č. 975/1, k. ú. Šumbark, ostatní plocha
– jiná plocha o výměře 13.790 m2 v účetní ceně 4.289.594,00 Kč a pozemek parc.
č. 975/4, k. ú. Šumbark, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 3.774 m2 v účetní
ceně 1.173.961,00 Kč
schválit vynětí majetku z hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
to pozemku parc. č. 975/4, k. ú. Šumbark, ostatní plocha – jiná plocha o výměře
3.774 m2 v účetní ceně 1.173.961,00 Kč příspěvkové organizaci Domov seniorů
Havířov, příspěvková organizace, 736 01 Havířov-Město,
Jaroslava Seiferta 1530/14, IČO: 75139243
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484/10RM/2019 - Odpis pohledávky za Vladimírem Khýrem_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit odpis pohledávky za panem
Vladimírem Khýrem, zemřelém dne 1. 3. 2013, vedené pod VS: 5600000097,
ve výši 23.050,50 Kč, pro její nevymahatelnost
485/10RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 18. - 21. dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 18. - 21.
dle důvodové zprávy a příloh.
486/10RM/2019 - Souhlas s přijetím darů_______________________________________________
Rada města Havířova
s o u h l a s í
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958122
- věcný dar ve výši cca 220 000,00 Kč od fyzické osoby - 180 kusů kovových
šatních skříněk pro 360 žáků I. stupně ZŠ
2. Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698
- dar v hodnotě 7 000,00 Kč od agentury Garp Integrated s.r.o., Pobřežní 46,
186 00 Praha 8, IČO: 27709540 – poukaz na čistící prostředky
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487/10RM/2019 - Souhlas s dotací – MŠ Moravská Havířov________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola Havířov
– Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 ve výši
91 425 Kč u poskytovatele dotace EDLiT Human o.p.s. Frýdecká 410,
739 61 Třinec, IČO: 025147028 na projekt „Začni pečovat“
488/10RM/2019 - Souhlas s navýšením dotace - ZŠ K. Světlé Havířov________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s navýšením dotace pro příspěvkovou organizaci města Základní škola
Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 schválené
usn. č. 45/2RM/2018 na částku 11 840 Kč u poskytovatele dotace - Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt „Plavání nás baví IV.“
489/10RM/2019 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární město
Havířov____________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce členů školských rad z důvodu uplynutí funkčního období:
paní Mgr. Ivy Georgiu při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace ke dni
15. 3. 2019
paní Jiřiny Mlčákové při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola
Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná ke dni 14. 5. 2019
jmenuje
paní Mgr. Ivu Georgiu, bytem ……………………………. členem školské rady při
základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola HavířovMěsto Na Nábřeží, příspěvková organizace ke dni 16. 3. 2019
paní Jiřinu Mlčákovou, bytem ……………………………. členem školské rady při
základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola
Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná ke dni 15. 5. 2019
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pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu
ukládá
1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady
2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady
3. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce člena školské rady za dané funkční
období a poděkování za výkon ve funkci člena školské rady paní Mgr. Ivě
Georgiu a paní Jiřině Mlčákové
Z: vedoucí OŠK
T: 14. 5. 2019
490/10RM/2019 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok
2019/2020___________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do běžných tříd a logopedických tříd
v mateřských školách na území města Havířova pro školní rok 2019/2020
ve dnech 13. a 14. května 2019, a to první den zápisu od 9:00 hod. do 16:00 hod.
a druhý den zápisu od 9:00 hod. do 12:00 hod.
491/10RM/2019 - Vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů škol_______________
Rada města Havířova
neschvaluje
vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů těchto škol:
a) Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČO: 48805424
b) Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634
c) Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace, IČO: 70958289
492/10RM/2019 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2018
– ZŠ Gen. Svobody Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284
okres Karviná, IČO: 48805513 změnu závazného ukazatele nákladových účtů
na výši 898,00 tis. Kč na rok 2018
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493/10RM/2019 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku – ZŠ Žákovská Havířov__
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006
okres Karviná, IČO: 62331230
pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 232 500,00 Kč včetně DPH:
Fritéza elektrická dvojitá
cca 112 000,00 Kč
Myčka nádobí průchozí včetně vstupního a výstupního stolu cca 120 500,00 Kč
494/10RM/2019 - Souhlas s vyřazením investičního majetku PO - ZŠ Gorkého Havířov________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní školou Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221
- dva kusy meteorologických budek, inventární číslo: 21/960/51, 21/960/52
v pořizovací ceně celkem 11 614,28 Kč včetně DPH (5 807,14 Kč kus)
- elektrická smažící pánev, typ ETBP 80, výrobní číslo 21123/05, inventární číslo
DM 185/159 v pořizovací ceně 143 681,00 Kč včetně DPH
495/10RM/2019 - Souhlas s vyřazením investičního majetku PO – ZŠ Školní Havířov__________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní škola Havířov – Šumbark Školní 1/814, okres Karviná, IČO: 75027577
- myčka nádobí značky M 1000, inventární číslo 222/028,
v pořizovací ceně 39 270,00 Kč včetně DPH
496/10RM/2019 - Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa - zahájení zadávacího řízení____
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa“ (stavba č. 19022)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

100.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín ukončení:
9. kritérium hodnocení:

červen 2019
nejpozději do 90 kalendářních dnů
ode dne předání staveniště
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.:
a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba
parkovacích stání či zpevněných ploch v minimální hodnotě 3.000.000 Kč
bez DPH/tyto stavební práce na 1 zakázce
b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba zpevněných
ploch ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH/tyto
stavební práce na 1 zakázce
c) 1 zakázky, jejímž předmětem byla montáž vodovodního či kanalizačního
potrubí v minimální délce 100 metrů/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:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí
vykonávat odborné vedení provádění stavby,
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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
v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava,
b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených zakázek,
přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba parkovacího
stání či zpevněných ploch v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH/tyto
stavební práce na 1 zakázce
c) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 1 dokončené zakázky,
jejímž předmětem byla montáž vodovodního či kanalizačního potrubí
v minimální délce 100 metrů/ tyto stavební práce na 1 zakázce
(vykonávání odborného vedení stavby požadovaného v písm. b) a c) je možno
prokázat i společně stejnou zakázkou).
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky
zeměměřických činností:
a) 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 zákona předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů
dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel
podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za
škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální
spoluúčastí 50.000 Kč
e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v záruční
době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení
písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
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pověřuje
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek, zda
splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona
2. náměstka pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících se
předmětného zadávacího řízení
497/10RM/2019 - „Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlňák“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlňák“ (stavba č. 19004.)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano
ne
ano
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

6. hodnotící kritérium:

druhá polovina měsíce května 2019
dokumentace pro stavební povolení (DSP)
nejpozději do 120 kalendářních dnů
ode dne účinnosti smlouvy dokumentace
pro provádění stavby (DPS)
nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne
pravomocného stavebního povolení
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 (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
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9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam minimálně 3 významných služeb obdobného charakteru jako předmět
veřejné zakázky, tj. zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a
provádění stavby na výstavbu či rekonstrukci kanalizační sítě, v minimální
hodnotě 600 000 Kč bez DPH/1služba, poskytnutých za poslední 3 roky přede
dnem podání nabídky
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to:
- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující
osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizace“), v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 40 000 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 10 000 000 Kč
- záruka 60 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení komise pro posouzení nabídek dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem dokumentů souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odkanalizování části
města Havířova - lokalita Důlňák“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlňák“
Z: vedoucí OÚR
T: 03/2019
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498/10RM/2019 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
– Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 207/OÚR/18 dle Článku II a Přílohy č. 3
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1 269 664,33 Kč bez DPH
(1 536 293,84 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 207/OÚR/18 dle Článku II a Přílohy č. 3
této SoD stavebních prací za cenu - 187 639,29 Kč bez DPH (- 227 043,54 Kč
včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 na provedení stavby
„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“
v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení se společností POHL cz, a.s., odštěpný
závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 ze dne 5. 4. 2018
ukládá
1. předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18
ze dne 5. 4. 2018
Z: vedoucí OÚR
T: 3/2019
2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně
závazku ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OÚR
T: do 15 dnů ode dne
uzavření dodatku č. 3
499/10RM/2019 - „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město“- zahájení
zadávacího řízení____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov - Město“ (stavba č.18014)
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2. následné veřejné zakázky (opce):
ne
rozdělení předmětu plnění na části: ne
3. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano (měsíční)
ne
ano (pokud bude přiznána)
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

150 000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení plnění:
termín ukončení:
9. kritérium hodnocení:

druhá polovina června 2019
nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne
doručení písemné výzvy k zahájení plnění
nejnižší nabídková cena v Kč s 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, tj. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
12. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž
dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí minimálně:
a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního
zateplovacího systému a výměna otvorových výplní budovy za účelem
snížení její energetické náročnosti v minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez
DPH/tyto stavební práce na 1 zakázce
b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla dodávka a montáž vzduchotechnického
zařízení s rekuperací v minimální hodnotě 800.000 Kč bez DPH/tyto
stavební práce na 1 zakázce
(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) i b) je možno prokázat i
společně stejnou zakázkou)
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- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto
složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí
vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby týkající
se dodávky a montáže vzduchotechnického zařízení s rekuperací (touto
osobou může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího)
- 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 3 dokončených zakázek,
přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního zateplovacího
systému a výměna otvorových výplní budovy za účelem snížení její
energetické náročnosti v minimálně hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH/tyto
stavební práce na 1 zakázce
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat
odborné vedení provádění části stavby týkající se dodávky a montáže
vzduchotechnického zařízení s rekuperací:
- osvědčení o autorizaci nebo registraci usazené osoby či hostující osoby
v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo
specializace vytápění a vzduchotechnika
- opatření k zajištění kvality předmětu plnění:
a) osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění vnějšího
kontaktního zateplovacího systému, který bude použit při plnění veřejné
zakázky
b) osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k návrhu a provádění
zabudování oken a dveří do stavby dle ČSN 74 6077
(doklady musí být vydány akreditovaným subjektem, např. Technickým a
zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.)
13. podmínky zadávacího řízení:
- požadavek na předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1
písm. b) zákona v nabídce
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů
dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel
podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za
škodu s pojistným plněním v minimální výši 7.000.000 Kč a s maximální
spoluúčastí 35.000 Kč
e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
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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 předložení
písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1.
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek, zda
splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona
2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících
se předmětného zadávacího řízení
500/10RM/2019 - „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026) - zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín ukončení:
6. kritérium hodnocení:

květen 2019 (výzva k převzetí staveniště)
nejpozději do 120 kalendářních dnů
ode dne převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
(váha 100%)

42
USNESENÍ
z 10. schůze Rady Města Havířova
konané dne 11.03.2019

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.:
- 1 stavební zakázky, přičemž předmětem byla výstavba sportovního areálu
včetně veřejného osvětlení v minimální hodnotě 2.000.000,00 Kč bez DPH
- 1 stavební zakázky, přičemž předmětem byla výstavba cyklostezky a
asfaltovým povrchem v minimální hodnotě 750.000,00 Kč bez DPH
- 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, a to:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru
pozemní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž
vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného
vedení stavby u min.
- 1 stavební zakázky, přičemž předmětem byla výstavba sportovního areálu
včetně veřejného osvětlení v minimální hodnotě 2.000.000,00 Kč bez DPH
- 1 stavební zakázky, přičemž předmětem byla výstavba cyklostezky a
asfaltovým povrchem v minimální hodnotě 750.000,00 Kč bez DPH
c) 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 100.000,00 Kč za účelem zajištění
splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu
o pojištění
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- odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000,00 Kč
- záruka 60 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným
v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících se
předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Areál volného času – 1. etapa“
(stavba č. 3026)
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026)
Z: vedoucí OÚR
T: 03/2019
501/10RM/2019 - „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ - o zrušení zadávacího řízení
a zahájení nového zadávacího řízení____________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/603/OÚR/18
– „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (číslo stavby 17036) - společnost
NBS Invest, a.s. U Skleníků 1395/1a, Prostřední Suchá, IČ: 258 15 288
pro nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách
ruší
zadávací řízení VZ/603/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“
– výběr zhotovitele neboť uchazeč předložil nabídku pro zadavatele ekonomicky
nepřijatelnou.
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (stavba č. 17036)
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2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

ano (měsíční)

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:
6. kritérium hodnocení:

květen 2019 (výzva k převzetí staveniště)
nejpozději do 120 kalendářních dnů
ode dne převzetí staveniště
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 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.:
1 stavební zakázky, přičemž předmětem zakázky byla výstavba hřiště, popřípadě
sportoviště, s asfaltovým nebo betonovým povrchem o ploše min 1000 m2
v minimální hodnotě 1.500.000,00 Kč bez DPH
- 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, a to:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru
pozemní stavby nebo dopravní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce
stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení
provádění stavby
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b) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného
vedení stavby u minimálně 1 dokončené stavební zakázky, přičemž
předmětem byla výstavba hřiště, popřípadě sportoviště, s asfaltovým nebo
betonovým povrchem o ploše min 1000 m2 v minimální hodnotě 1.500.000,Kč bez DPH/ tyto práce na jedné zakázce
c) 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 2.000.000,00 Kč
- záruka 60 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 2
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení komise dle Přílohy č. 3
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedeným
v Příloze č. 4
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město, podpisem oznámení o vyloučení, o zrušení
zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/603/OÚR/18
– „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (číslo stavby 17036) a podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o zrušení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ/603/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ
M. Pujmanové“ (číslo stavby 17036) a předložit k podpisu výzvu k podání nabídky
a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hokejbalové hřiště
v areálu ZŠ M. Pujmanové“-výběr zhotovitele
Z: vedoucí OÚR
T: 3/2019
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502/10RM/2019 - Dodatek č. 19 ke smlouvě o zajištění Městské hromadné dopravy Havířov
v r. 2019____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přesun přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku na pořízení investic
při závěrečném vyúčtování za r. 2019 za podmínky, že celková výše přiměřeného
zisku nepřekročí nárok dopravce dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se
upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje
způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním
dopravní obslužnosti,
2. uzavření Dodatku č. 19 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008
o 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. 2019 ve výši 81 989 000,- Kč,
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 19
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: 04/2019
503/10RM/2019 - Pracovní skupina pro řešení Městské hromadné dopravy v Havířově - změna__
Rada města Havířova
odvolává
členství Ing. Gerarda Krupy v pracovní skupině pro řešení problematiky MHD
v Havířově
jmenuje
Ing. Ivetu Grzonkovou předsedkyní pracovní skupiny pro řešení problematiky
MHD v Havířově s účinností od 12. 3. 2019
potvrzuje
členství ostatních členů pracovní skupiny pro MHD Havířov takto:
- p. Jan Veselý, za Radu města Havířova
(po dobu trvání funkce člena Zastupitelstva města Havířova)
- p. Naďa Czechová, za odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova
- Ing. Jakub Vyvial, ředitel divize osobní dopravy ČSAD Havířov, za dopravce
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- p. Michal Podloučka, technický pracovník ČSAD Havířov, za dopravce
- p. Petr Lukašík, za spolek „Efektivní doprava pro Havířov a okolí“
504/10RM/2019 - Dodatek č. 17 ke smlouvám s dopravci – příměstská doprava v Havířově
v r. 2019____________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o příspěvku na dopravní obslužnost v oblasti Českotěšínsko ve výši
210 000,- Kč a v oblasti Orlovsko ve výši 833 532,- Kč v r. 2019
Moravskoslezskému kraji,
schvaluje
1. vrácení případného přeplatku na účet statutárního města Havířova ve lhůtě
do 28. 2. 2020 v případě, že dle skutečně dosažených ekonomických výsledků
za rok 2019 bude účetní ztráta dopravců při zajišťování ostatní dopravní
obslužnosti v rámci závazku veřejné služby nižší než úroveň záloh, vyplacených
objednatelem,
2. uzavření Dodatku č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území města Havířova,
kterými se stanoví objem finančních prostředků ke krytí prokazatelné ztráty
jednotlivým dopravcům v r. 2019 v maximální výši takto:
ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081
ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090
ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073
celkem

2 177 609,- Kč
980 991,- Kč
174 720,- Kč
3 333 320,- Kč

pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 17
ke smlouvě:
E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Karviná a.s.
E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 04/2019
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505/10RM/2019 - Žádost p. Mgr. Budíkové o změnu trasy linky 405 Městské hromadné dopravy
Havířov____________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost p. Mgr. Budíkové o změnu trasy linky 405 MHD Havířov
neschvaluje
změnu trasy linky 405 MHD Havířov dle požadavku p. Mgr. Budíkové
schvaluje
návrh odpovědi pro p. Mgr. Budíkovou
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem odpovědi
pro p. Mgr. Budíkovou dle přílohy č. 3
506/10RM/2019 - Úprava křižovatky silnic I/11 a II/479___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání námitek proti Návrhu opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích – Křižovatka silnic č. I/11 x II/479 vč.
přilehlého úseku sil. č. I/11 a křižovatky silnic č. II/479 x II/473, č.j. MSK
28572/2019, který vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a
chytrého regionu.
Z: vedoucí OKS
T: 20.03.2019
507/10RM/2019 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Zařízení ke sběru,
výkupu a využívání odpadů – Sběrna Michal Sikora – Havířov, Šumbark“____
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Zařízení ke sběru,
výkupu a využívání odpadů – Sběrna Michal Sikora – Havířov, Šumbark“ podle
zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1
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pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto
vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 12.03.2019
508/10RM/2019 - Žádost o souhlas k přihlášení do společné domácnosti bytu v Domě
s pečovatelskou službou_______________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přihlášení pana Václava Čuraje do společné domácnosti s paní Zdeňkou Čurajovou
do bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici …………………………….
509/10RM/2019 - Žádost o přidělení konkrétního bezbariérového bytu v domě
na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního bezbariérového bytu č. 3 o vel. 2+1v domě
na
ulici
…………………………….
paní
Schilbergerové
Renatě,
trvale bytem ……………………………. a
neschvaluje
mimořádné přidělení konkrétního bezbariérového bytu č. 3 o vel. 2+1v domě
na ulici ………………………………………. panu Bohumilovi Havelkovi, trvale
bytem …………………………….
510/10RM/2019 - Informace o výsledku volby místopředsedy představenstva společnosti
HTS, a.s. a informace o výsledku provedení změny zápisu o složení
představenstva v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 1113__________________________________________________
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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bere na vědomí
1. zvolení p. Marka Světničky, DiS. do funkce místopředsedy představenstva
HTS, a.s.,
2. zaslání návrhu na provedení změny zápisu o složení představenstva HTS, a.s.
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113.
511/10RM/2019 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
a informace o výsledku provedení změny zápisu o složení dozorčí rady
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 1113_________________________________________________________
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.“),
bere na vědomí
1. zvolení Ing. Jakuba Holisze do funkce předsedy dozorčí rady HTS, a.s.,
2. zaslání návrhu na provedení změny zápisu o složení dozorčí rady HTS, a.s.
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113.
512/10RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru
ve výši 1 mil. Kč pro Nadační fond TEPLO NA DLANI___________________
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.“),
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Rapant, MBA
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru pro rok 2019 ve výši 1 mil. Kč pro Nadační fond
TEPLO NA DLANI, se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČO: 064 86 282.
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513/10RM/2019 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence PO SSRZ
Havířov____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
(SSRZ Havířov), 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754,
vyřazení investičního majetku z účetní evidence a fyzicky, konkrétně:
1. traktor TORO 190DH sekačka v pořizovací ceně 130 065,00 Kč, evidovaný
pod inventárním číslem 22030056, pořízen v roce 2003,
2. komerční drtič odpadu 3/4 HP v pořizovací ceně 77 372,00Kč, evidovaný
pod inventárním číslem 22070015, pořízen v roce 1997.
514/10RM/2019 - „Rekonstrukce dětského hřiště v parku Fibichova“ – posouzení podmínek
zadávacího řízení____________________________________________________
Rada města Havířova
posoudila
bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh
dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Rekonstrukce
dětského hřiště v parku Fibichova“ příspěvkové organizace Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov
1. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

2. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ne
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. doba realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

5. hodnotící kritérium:

druhá polovina měsíce dubna 2019
(účinnost smlouvy)
nejpozději do 45 dnů ode dne účinnosti
smlouvy
(zveřejnění smlouvy v registru smluv)
nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
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6. 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
7. 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
8. ekonomická kvalifikace:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
9. technická kvalifikace:
- doklad 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
10. další podmínky:
- záruční doba 72 měsíců
- smluvní pokuty dle přílohy č. 1
- certifikace nebo proškolení zadavatele případně jiné městské organizace
k provádění oprav po uplynutí záruční doby originálními díly případně díly
splňujícími normu ČSN EN 1176
- předložení před podpisem kupní smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální
výši 3.000.000 Kč
- dodavatel nebude moci využít poddodavatele na dodávku sestav v objemu
větším než 40 %
11. způsob realizace zadávacího řízení:
listinnou formou
12. složení hodnotící komise dle přílohy č. 2
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v příloze č. 3
515/10RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o příspěvek GasNet, s.r.o._____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, podání
žádosti o finanční příspěvek GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- Klíše, IČO: 27295567, v hodnotě 89 510,40 Kč.
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516/10RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o příspěvek Nadace GCP_______________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1 Havířov-Podlesí, podání žádosti
o finanční příspěvek v Grantovém programu Nadace GCP, Na Pankráci 1658/121,
140 21 Praha 4, v hodnotě 100 000,-Kč.
517/10RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Suining v Číně_______________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do města Suining v Číně v měsíci květnu 2019
pro Ing. Ondřeje Baránka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Ondřej BARÁNEK
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Mgr. Jana FEBEROVÁ
náměstkyně primátora
pro školství a kulturu
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