
  STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV  

  Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
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U S N E S E N Í 
z 11. schůze Rady města Havířova 

konané dne 01.04.2019  

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.04.2019  

 

518/11RM/2019 - Zvolení ověřovatele 11. schůze RMH, konané dne 01.04.2019 
 

519/11RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 10. schůze RMH, konané dne 11.03.2019         
 

520/11RM/2019 - Schválení pořadu 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.04.2019 
 

521/11RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 11. RMH 
 

522/11RM/2019 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Soběšovice pro výkon činnosti Městské  
policie Havířov 
 

523/11RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  
 
524/11RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

525/11RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

           
526/11RM/2019 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město 
 

527/11RM/2019 - „Sanace Zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b,  
Havířov-Suchá“ – zahájení zadávacího řízení 
 

528/11RM/2019 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 20 – 24,  
Havířov - Město“- zahájení zadávacího řízení 
 

529/11RM/2019 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d, Havířov – Podlesí“ 
- zahájení zadávacího řízení 
 

530/11RM/2019 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24,  
Havířov – Šumbark“ - zahájení zadávacího řízení 
 

531/11RM/2019 - „Sanace zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b,  
Havířov - Bludovice“ - zahájení zadávacího řízení 
 

532/11RM/2019 - „Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44-48, Havířov – Město“  
- zahájení zadávacího řízení 
 

533/11RM/2019 - Změny ve složení Komisí RMH 
 

534/11RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
  

535/11RM/2019 - Udělení ocenění a Ceny města za rok 2018 – schválení peněžitých darů 
 

536/11RM/2019 - Spolupráce města s Rádiem Čas 
 

537/11RM/2019 - Schválení pracovní cesty  
 

538/11RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice 
 

539/11RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 578/1, k.ú. Bludovice 
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540/11RM/2019 - Záměr prodeje částí pozemků  parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a  parc.č. 2837/3,  
k.ú. Havířov-město 
 

541/11RM/2019 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2, k.ú.  Havířov-město 
 

542/11RM/2019 - Záměr prodeje částí pozemků  parc.č. 2105/31 a  parc.č. 2105/42, k.ú. Šumbark 
 

543/11RM/2019 - Odkoupení podílu ½ pozemku parc.č. 966, k.ú.  Prostřední Suchá        
 

544/11RM/2019 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá 
 

545/11RM/2019 - Pronájem části pozemku parc.č. 423, k.ú. Havířov-město 
 

546/11RM/2019 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá 
 

547/11RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti  
 

548/11RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 

549/11RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 

550/11RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 

551/11RM/2019 - Žádost o snížení nájemného 
 

552/11RM/2019 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor 
 

553/11RM/2019 - Využití majetku – majetek po zemřelé     
 

554/11RM/2019 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci MŠ Petřvaldská  
Havířov 
 

555/11RM/2019 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov 
 

556/11RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 

557/11RM/2019 - Souhlas s přijetím darů  
 

558/11RM/2019 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2019 
 

559/11RM/2019 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ M. Kudeříkové Havířov 
 

560/11RM/2019 - Pořízení investičního movitého majetku – ZŠ M. Kudeříkové Havířov                                                                               
 

561/11RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – Polská škola Havířov 
 

562/11RM/2019 - Žádost o výpůjčku - turnaje v boccie 
 

563/11RM/2019 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb  
 

564/11RM/2019 - Pořízení automobilu pro Sociální služby města Havířova – odstoupení  
od Kupní smlouvy č. 595/OSV/18 

565/11RM/2019 - „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“- zahájení zadávacího řízení  
 

566/11RM/2019 - „Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ - zahájení zadávacího  
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
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567/11RM/2019 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 2 Územního  
plánu Petřvaldu 
 

568/11RM/2019 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků 
  
569/11RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 
 

570/11RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)  
v roce 2019  
 

571/11RM/2019 - Petice občanů na ul. U Skleníků na vybudování splaškové kanalizace 
 

572/11RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města 
 

573/11RM/2019 - Ostraha objektů Kulturního domu Radost a Kulturního domu Petra Bezruče  
v Havířově  
 

574/11RM/2019 - Ostraha objektu Kina Centrum v Havířově  
 

575/11RM/2019 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního dlouhodobého majetku  
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova 
 

576/11RM/2019 -Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  
příspěvková organizace 
 

577/11RM/2019 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem seniorů Havířov,  
příspěvková organizace   
 

578/11RM/2019 - Použití vyúčtovaných účelově vázaných prostředků PO SSRZ Havířov 
 

579/11RM/2019 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence PO SSRZ 
Havířov 

                                                                                           
580/11RM/2019 - Návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.   
 

581/11RM/2019 - Schválení prohlášení o spolupráci s ČEZ ESCO, a.s. 
 

582/11RM/2019 - Stížnosti – přehled za r. 2018 
 

583/11RM/2019 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.4.2019 a počet  
zaměstnanců MMH  

 

584/11RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. – vstup do spolku „Spolek pro nakládání  
s komunálním odpadem“ 
 

585/11RM/2019 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov 
 

586/11RM/2019 - Souhlas nasvětlení KDPB u příležitosti dne autismu  
 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 11. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 01.04.2019 

5 

U S N E S E N Í 
z 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.04.2019  

 

518/11RM/2019 - Zvolení ověřovatele 11. schůze RMH, konané dne 01.04.2019_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 11. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 01.04.2019 

 

     paní Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 

 

519/11RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 10. schůze RMH, konané dne 11.03.2019__________         

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 10. schůze Rady města Havířova, která se konala  

dne 11.03.2019  

 

 

520/11RM/2019 - Schválení pořadu 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.04.2019____ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.04.2019  

dle přílohy s těmito úpravami: 

- vypuštění bodů: 

6. Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílou pro výkon činnosti  

Městské policie Havířov 

57. Souhlas s vyřazením svěřeného majetku 

 

 

521/11RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 11. RMH__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

77/2RM/2018 Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Sociální služby 

města Havířova 

506/10RM/2019 Úprava křižovatky silnic I/11 a II/479 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

35/2RM/2018 Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rozšíření 

hřbitova v Havířově-Šumbarku“ 

91/2RM/2018 Odprodej elektroniky 

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 

236/6RM/2019 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS Havířov-Šumbark, 6. 

část“ 

238/6RM/2019 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CNGvitall 

s.r.o. 

290/6RM/2019 Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

316/7RM/2019 Grantové řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ – 

předložení žádosti o nadační příspěvek 

324/7RM/2019 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti  

GasNet, s.r.o. 

392/8RM/2019 Prodloužení pronájmu částí pozemku parc.č. 281, k.ú. 

Havířov-město, za účelem parkovacích stání pro vozidla 

taxi 

393/8RM/2019 Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. 

Šumbark dohodou 

394/8RM/2019 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. 

Havířov-město dohodou 

395/8RM/2019 Zřízení pozemkových služebností  

430/8RM/2019 Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

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 

455/10RM/2019 Souhlas s poskytnutím věcného daru 

457/10RM/2019 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů – 

schválení peněžitých darů 
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489/10RM/2019 Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je 

statutární město Havířov 

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 

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 

507/10RM/2019 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 

„Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů – Sběrna 

Michal Sikora – Havířov, Šumbark“ 

 

 

522/11RM/2019 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Soběšovice pro výkon činnosti Městské  

policie Havířov______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Soběšovice na výkon činnosti Městské 

policie Havířov na jejím území dle přílohy č. 1 

pověřit primátora podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

 

523/11RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město___  

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 30. 4. 2019 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

524/11RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova__________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude 
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva 
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  
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a) Byt č. 8 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2 , Havířov - Podlesí,  
pořadí žadatelů: 1. …………………. 

 
b) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,  

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

 
c) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

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

 
d) Byt č. 5 o velikosti 1+1  na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město, 

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

 
e) Byt č. 35 o velikosti 1+kk  na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

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

 
f) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 894/4, Havířov - Město,  

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

 
g) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 751/139, Havířov - Město,  

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

 
h) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 835/5, Havířov - Město,  

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

 
i) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1066/13, Havířov - Město,  

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

 

j) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1193/4, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů: 1. ………………….,  

2. ………………….,  
3. …………………. 

 

k) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Moskevská 1122/4, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů: 1. ………………….,  

2. ………………….,  
3. …………………. 
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l) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1082/8, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů: 1. ………………….,  

2. ………………….,  
3. …………………. 

 

m) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Balzacova 1188/6, Havířov - Podlesí,  
  pořadí žadatelů: 1. ………………….,  

2. ………………….,  
3. …………………. 

 

n) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1106/26, Havířov - Podlesí,  
pořadí žadatelů: 1. ………………….,  

2. ………………….,  
3. …………………. 

 

o) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. ………………….,  

2. ………………….,  
 

p) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

q) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 421/10, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 

r) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. ………………….,  

2. ………………….,  

 

s) Byt č. 52 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

t) Byt č. 26 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

 

u) Byt č. 44 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  
    pořadí žadatelů: 1. ………………….,  

2. ………………….,  

 

v) Byt č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Nákupní 472/9, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru 

pronájmu 

                                               Z: vedoucí EO   

     MRA, s.r.o. 

                                                                                     T: 15.04.2019 
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525/11RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______________   

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 

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

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

a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

usnesení rady města s účinností od 1. 3. 2019 a 1. 4. 2019 dle přílohy č. 1  

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

 

               

526/11RM/2019 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit prodej bytové jednotky č. 794/9 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, 

včetně podílu ve výši 845/10000 na společných prostorách domu a na pozemku 

parc. č. 701 - zast. plocha a nádvoří o výměře 215 m
2
 v katastrálním území 637556 

Havířov-město, kupující Karin Kusé za kupní cenu 575.000 Kč  

pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní 

smlouvy s výše uvedenou kupující 

 

           

527/11RM/2019 - „Sanace Zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b,  

Havířov-Suchá“ – zahájení zadávacího řízení_____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

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

„Sanace Zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Suchá“  

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:     ne 

    přenesená daňová povinnost:   ano 
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4. Formu (druh) zadávacího řízení:  užší řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    3 měsíce 

 

6. Výši požadované jistoty:   200 000 Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne    

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   06/2019 

    termín dokončení:     dle návrhu dodavatele, maximálně  

       však do 180 kalendářních dnů  

od předání staveniště 

                                                            

9. Hodnotící kritérium:                    Celková cena v Kč bez DPH (80 %) 

        Termín realizace (20 %)  

 

10. Zadávací podmínky: 

 - záruka 60 měsíců 

 - financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 2 

 

11.  Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12.  Složení komise dle Přílohy č.1 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,  

Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 ZZVZ. 

 

2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek. 

 

3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527, 

Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů uvedených 

v bodě 2. tohoto pověření 

 

 

528/11RM/2019 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 20 – 24,  

Havířov - Město“- zahájení zadávacího řízení____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

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

„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 20 – 24, Havířov - Město“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):  ne 
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3. Dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:   120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:  200 000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:   ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:  06/2019 

Termín dokončení:   do 150 kalendářních dnů  

od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka min. 60 měsíců 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

 

Základní způsobilost: 

základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších (dále také jen „ZZVZ“ nebo jen „zákon“) 

 

Profesní způsobilost: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje,  

b) dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím  

předmětu veřejné zakázky, tedy výpisu z živnostenského rejstříku nebo 

živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti: 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

- projektová činnost ve výstavbě 

- poddodavatel montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

- vodoinstalatérství, topenářství 

- doklad prokazující, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu  

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

právní předpisy takové oprávnění vyžadují – v případě vyplnění Prohlášení o 

poddodavatelském systému 

c) doklad prokazující odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci 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 pro obor: „Pozemní stavby“ pro osobu, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. 

doklad prokazujícího jeho odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci 

podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
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v oboru autorizovaný inženýr nebo technik, obor Technika prostředí staveb, 

elektrotechnická zařízení  

doklad prokazujícího jeho odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci 

podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

v oboru autorizovaný inženýr nebo technik, obor Technika prostředí staveb, 

vytápění a vzduchotechnika  

 

Ekonomická kvalifikace:  

- minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem  

na předmět veřejné zakázky dosahoval nejméně 21 000 000,00 Kč bez DPH a to 

v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období 

 

Technická kvalifikace: 

- pro splnění kvalifikace je stanovena na 4 zakázky, přičemž stavební zakázky  

byly obdobného předmětu plnění – sanace – rekonstrukce budov s vnějším 

tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS kvalitativní třídy A, kde 

hodnota 4 staveb činila minimálně 8 200 000,- Kč bez DPH za každou zakázku 

(jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky, tj. komplexní rekonstrukce – 

sanace) 

- min. 2 zakázky musí obsahovat i opravu elektroinstalace, ve finančním  

objemu min. 800 000,- Kč 

- min 1 zakázka musí obsahovat rekonstrukci ÚT 

 a to za posledních 5 let 

     - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to: 

 
Stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky  
VŠ vzdělání stavebního směru,  
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě v oboru autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby,  
doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím 
systémem ETICS, který dodavatel použije u této veřejné zakázky 
Praxe: Působení na pozici stavbyvedoucího nebo osoby zajišťující řízení stavby 
min. u 3 obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. rekonstrukce - 
sanace budov, přičemž součástí každé referenční zakázky byl realizován vnější 
tepelně izolační kompozitní systém ETICS s finančním objemem min 10 mil. Kč 
bez DPH 
 
Zástupce stavbyvedoucího  
VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru autorizovaný 
technik, obor pozemní stavby. 
Praxe: Působení na pozici stavbyvedoucího nebo osoby zajišťující řízení stavby 
min. u 2 obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. rekonstrukce 
sanace budov, přičemž součástí každé referenční zakázky byl realizován vnější 
tepelně izolační kompozitní systém ETICS s finančním objemem min 10 mil. Kč 
bez DPH 
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Technik k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
SŠ vzdělání, min. 5 let praxe – odpovědnost za dodržování rizik v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na straně zhotovitele 
Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
Praxe: Působení min. u 2 obdobných zakázek tj. kompletní rekonstrukce obytného 
domu s využitím tepelně izolačního kompozitního systému ETICS 
 
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 
 
12. Složení komise dle Přílohy č. 1. 
 
13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 1. 
 
p o v ě ř u j e 
 
1. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779,  

se sídlem Horní Tošanovice - Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek,  
PSČ 73953, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 ZZVZ 

 
2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek 
 
3. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779,  

se sídlem Horní Tošanovice - Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek,  
PSČ 73953, posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti 
v zadávacím řízení a posouzením splnění podmínek účasti vybraného  
dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 ZZVZ 

 

 

529/11RM/2019 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d, Havířov – Podlesí“ 

- zahájení zadávacího řízení___________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

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

„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d, Havířov – Podlesí“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):  ne 

 

3. Dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení: otevřené řízení - dvouobálková metoda 

 

5. Zadávací lhůtu:   120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:  150.000,- Kč 
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7. Varianty nabídky:   ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:  07/2019 

Termín dokončení:   do 120 kalendářních dnů  

od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH     70% 

kvalita týmu - stavbyvedoucí   30% 

 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka min. 60 měsíců 

- financování do výše 95 %, pozastávka ve výši 5 %, která bude uvolněna  

po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla 

- bankovní záruka po dobu realizace díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH 

- bankovní záruka za odstranění vad díla po dobu záruční doby ve výši 5%  

z ceny díla bez DPH 

 

Základní způsobilost:   

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením dokladů dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“ nebo jen „ZZVZ“). 

 

Profesní způsobilost:   

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:            

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. 

 

Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to: 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

 

Ekonomická kvalifikace:  

- nepožaduje se 

 

Technická kvalifikace: 

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením: 

 

Seznam stavebních prací poskytnutých a dokončených za posledních 5 let před 

zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších z těchto prací  

- s limitem min. 2 rekonstrukce bytových domů, jejichž součástí bylo  

zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS včetně vnitřních prací 

elektroinstalace, zdravotechniky a ústředního vytápění, a to na budově za jejího 

plného provozu s finančním objemem min. 6,2 mil. Kč bez DPH na každou 

z nich. 

- a min. 1 stavby, jejíž součástí bylo zateplení budovy včetně rekonstrukce  

balkónů s finančním objemem min. 3 mil. Kč bez DPH.                  
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Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to: 

a) VŠ nebo SŠ vzdělání, min. 5 let praxe ve shodném oboru na shodné pozici,  

držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., v oboru pozemní stavby. 

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních zakázek  

s obdobným předmětem plnění 

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci zástupce stavbyvedoucího, a to: 

a) VŠ nebo SŠ vzdělání, min. 5 let praxe ve shodném oboru na shodné pozici,  

držitel autorizace dle zákona 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby 

b) zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek, jejichž součástí bylo zateplení  

kontaktním zateplovacím systémem ETICS s finančním objemem min. 5 mil. Kč.  

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci technika TZB, a to: 

a) VŠ nebo SŠ vzdělání, min. 5 let praxe ve shodném oboru na shodné pozici,  

držitel autorizace dle zákona 360/1992 Sb. v oboru technické zařízení budov 

b) zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek, jejichž součástí byla rekonstrukce  

elektro, zdravotechniky a ústředního vytápění s finančním objemem min.  

3 mil. Kč 

  

Předložení certifikátu ISO 9000, ISO 14000  

 

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců: 

- alespoň 30 zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení za poslední  

3 roky v každém roce 

 

Doklad k provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS 

vydaný oprávněným certifikačním orgánem (certifikovaným zkušebním ústavem) 

 

Ostatní požadavky zadávací dokumentace: 

- Zadavatel stanovuje, že práce odd. 62 Úpravy povrchů vnější a 622 Zateplení  

fasády včet. povrch. úprav a činnosti a práce realizované osobou stavbyvedoucího, 

musí být plněny přímo vybraným dodavatelem. 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: prostřednictvím elektronického  

nástroje NEN 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 1. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost Unitender, s.r.o., IČO: 25394495, se sídlem Podzámčí 482/62,  

Ostrava 10, PSČ 71000, realizací zadávacího řízení prostřednictvím 

elektronického nástroje NEN včetně otevírání první části nabídky (obálky) 

 

2. hodnotící komisi k otevření druhé části nabídky (obálky) a hodnocení nabídek 

 

3. společnost Unitender, s.r.o., IČO: 25394495, se sídlem Podzámčí 482/62,  

Ostrava 10, PSČ 71000, k posouzení nabídky či nabídek, zda splňují podmínky 

účasti v zadávacím řízení a posouzení splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 ZZVZ.  
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530/11RM/2019 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24,  

Havířov – Šumbark“ - zahájení zadávacího řízení_________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

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

„Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov – 

Šumbark“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):  ne 

 

3. Dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace    ne 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení: otevřené řízení - dvouobálková metoda 

 

5. Zadávací lhůtu:   120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:  200.000,- Kč 

7. Varianty nabídky:   ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:  07/2019 

Termín dokončení:   do 120 kalendářních dnů  

od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH      70% 

kvalita týmu - stavbyvedoucí        30% 

 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka min. 60 měsíců 

- financování do výše 95 %, pozastávka ve výši 5 %, která bude uvolněna  

po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla 

- bankovní záruka po dobu realizace díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH 

- bankovní záruka za odstranění vad díla po dobu záruční doby ve výši 5%  

z ceny díla bez DPH 

 

Základní způsobilost:   

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením dokladů dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“ nebo jen „ZZVZ“). 

 

Profesní způsobilost:   

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:            

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. 
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Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to: 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

 

Ekonomická kvalifikace:  

- nepožaduje se 

 

Technická kvalifikace: 

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením: 

 

Seznam stavebních prací poskytnutých a dokončených za posledních 5 let před 

zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších z těchto prací  

- Za nejvýznamnější ze stavebních prací určuje zadavatel doložení realizace  

s limitem min. 2 rekonstrukce budovy občanské vybavenosti z toho minimálně 

jedna týkající se budovy se zdravotním zaměřením (nemocnice, poliklinika, 

zdravotní středisko) za plného provozu s finančním objemem min. 10 mil. Kč bez 

DPH na každou z nich. 

- a min. 1 stavby, jejíž součástí bylo zateplení kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS s finančním objemem min. 5 mil. Kč bez DPH. 

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to: 

a) VŠ nebo SŠ vzdělání, min. 5 let praxe ve shodném oboru na shodné pozici,  

držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., v oboru pozemní stavby. 

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních  

zakázek s obdobným předmětem plnění  

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci zástupce stavbyvedoucího, a to: 

a) VŠ nebo SŠ vzdělání, min. 5 let praxe ve shodném oboru na shodné pozici,  

držitel autorizace dle zákona 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby 

b) zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek, jejichž součástí bylo zateplení  

kontaktním zateplovacím systémem ETICS s finančním objemem min. 5 mil. Kč.  

 

Předložení certifikátu ISO 9000, ISO 14000  

 

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců: 
- alespoň 30 zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky  

v každém roce 

Doklad k provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS 

vydaný oprávněným certifikačním orgánem (certifikovaným zkušebním ústavem) 

 

Ostatní požadavky zadávací dokumentace: 

Zadavatel stanovuje, že práce vztahující se k montáži a aplikaci kontaktního 

zateplovacího systému a činnosti a práce realizované osobou stavbyvedoucího, musí 

být plněny přímo vybraným dodavatelem. 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: prostřednictvím elektronického  

nástroje NEN 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 1. 
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p o v ě ř u j e 

 

1. společnost Unitender, s.r.o., IČO: 25394495, se sídlem Podzámčí 482/62,  

Ostrava 10, PSČ 71000, realizací zadávacího řízení prostřednictvím 

elektronického nástroje NEN včetně otevírání první části nabídky (obálky) 

 

2. hodnotící komisi k otevření druhé části nabídky (obálky) a hodnocení nabídek 

 

3. společnost Unitender, s.r.o., IČO: 25394495, se sídlem Podzámčí 482/62,  

Ostrava 10, PSČ 71000, k posouzení nabídky či nabídek, zda splňují podmínky 

účasti v zadávacím řízení a posouzení splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 ZZVZ.  

 

 

531/11RM/2019 - „Sanace zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b,  

Havířov - Bludovice“ - zahájení zadávacího řízení_________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

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

„Sanace zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov -Bludovice“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):  ne 

 

3. Dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace    ne 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:   120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:  340 000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:   ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:  06/2019 

Termín dokončení:   do 180 kalendářních dnů  

od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka min. 60 měsíců 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 
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Základní způsobilost: 
Požaduje se prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“ 
nebo jen „zákon“). 
 

Profesní způsobilost: 
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje 
b) doklad prokazující, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpisu z živnostenského 
rejstříku nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti: 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
- projektová činnost ve výstavbě 
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
- doklad prokazující, že je poddodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 
podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – v případě 
vyplnění Prohlášení o poddodavatelském systému 

c) doklad prokazující odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci 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 pro obor: „Pozemní stavby“ pro osobu, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. 
doklad prokazující odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
v oboru autorizovaný inženýr nebo technik, obor Technika prostředí staveb, 
elektrotechnická zařízení  
doklad prokazující odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
v oboru autorizovaný inženýr nebo technik, obor Technika prostředí staveb, 
vytápění a vzduchotechnika  

 

Ekonomická kvalifikace:  
- minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem  
na předmět veřejné zakázky dosahoval nejméně 30 000 000,00 Kč bez DPH a to 
v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období 

 

Technická kvalifikace: 
- pro splnění kvalifikace je stanovena na 4 zakázky, přičemž stavební zakázky  
byly obdobného předmětu plnění – sanace – rekonstrukce budov s vnějším 
tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS kvalitativní třídy A, kde 
hodnota 4 staveb činila minimálně 13 000 000,- Kč bez DPH za každou zakázku 
(jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky, tj. komplexní rekonstrukce – 
sanace) 

- min. 2 zakázky musí obsahovat i opravu elektroinstalace, ve finančním objemu  
min. 800 000,- Kč 

- min 1 zakázka musí obsahovat montáž výtahu a rekonstrukci ZTI a ÚT 
 a to za posledních 5 let         
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to: 
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Stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky  

VŠ vzdělání stavebního směru,  

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě v oboru autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby,  

doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím 

systémem ETICS, který dodavatel použije u této veřejné zakázky 

 

Praxe: Působení na pozici stavbyvedoucího nebo osoby zajišťující řízení stavby 

min. u 3 obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. rekonstrukce - 

sanace budov, přičemž součástí každé referenční zakázky byl realizován vnější 

tepelně izolační kompozitní systém ETICS s finančním objemem min 15 mil. Kč 

bez DPH 

 

Zástupce stavbyvedoucího  

VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci podle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru autorizovaný 

technik, obor pozemní stavby. 

Praxe: Působení na pozici stavbyvedoucího nebo osoby zajišťující řízení stavby 

min. u 2 obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. rekonstrukce 

sanace budov, přičemž součástí každé referenční zakázky byl realizován vnější 

tepelně izolační kompozitní systém ETICS s finančním objemem min 12 mil. Kč 

bez DPH 

 

Technik  

VŠ nebo SŠ vzdělání, min. 5 let praxe na pozici elektrotechnik 

Oprávnění v rozsahu IE 02/TE 03 – technika prostředí staveb, elektrotechnická 

zařízení 

Praxe: Působení min. u 2 obdobných zakázek -  elektroinstalační práce při 

rekonstrukci budov 

 

Technik k zajišťování úkolů v prevenci rizik 

SŠ vzdělání, min. 5 let praxe – odpovědnost za dodržování rizik v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na straně zhotovitele 

Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

Praxe: Působení min. u 2 obdobných zakázek  

 

Doklad k provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS 

vydaný oprávněným certifikačním orgánem, ETICS musí splňovat požadavky 

kvalitativní třídy A podle TP CZB 05-2007, s Evropským technickým schválením 

dle ETAG 004 zajišťující, že související práce budou prováděny po celou dobu 

realizace zakázky kvalifikovaným způsobem. 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 1. 

 

13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 1. 
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p o v ě ř u j e 

 

1. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779,  

se sídlem Horní Tošanovice - Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek,  

PSČ 73953, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 ZZVZ 

 

2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek 

 

3. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779,  

se sídlem Horní Tošanovice - Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek,  

PSČ 73953, posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti 

v zadávacím řízení a posouzením splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

po předložení dokladů podle ust. § 122 ZZVZ 

 

 

532/11RM/2019 - „Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44-48, Havířov – Město“  

- zahájení zadávacího řízení___________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

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

„Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44-48, Havířov – Město“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):  ne 

 

3. Dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení: otevřené řízení - dvouobálková metoda 

 

5. Zadávací lhůtu:   120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:  200.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:   ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:  07/2019 

Termín dokončení:   do 120 kalendářních dnů  

od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH      70% 

kvalita týmu - stavbyvedoucí        30% 
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10. Zadávací podmínky: 

- záruka min. 60 měsíců 

- financování do výše 95 %, pozastávka ve výši 5 %, která bude uvolněna  

po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla 

- bankovní záruka po dobu realizace díla ve výši 5% z ceny díla bez DPH 

- bankovní záruka za odstranění vad díla po dobu záruční doby ve výši 5%  

z ceny díla bez DPH 

 

Základní způsobilost:   

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením dokladů dle zákona.  

 

Profesní způsobilost:   

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:            

 

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.  

 

Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to: 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

 

Ekonomická kvalifikace:  

- nepožaduje se 

 

Technická kvalifikace: 

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením: 

Zadavatel požaduje v případě prokazování kvalifikačních předpokladů seznam 

stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením 

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších z těchto prací 

- min. 2 rekonstrukce bytových domů, jejichž součástí bylo zateplení kontaktním  

zateplovacím systémem ETICS včetně zateplení ploché střechy, a to na budově 

za jejího plného provozu s finančním objemem min. 7,5 mil. Kč bez DPH na 

každou z nich. 

- a min. 1 stavby, jejíž součástí bylo zateplení budovy včetně rekonstrukce  

balkónů s finančním objemem min. 5 mil. Kč bez DPH. 

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to: 

a) VŠ nebo SŠ vzdělání, min. 5 let praxe ve shodném oboru na shodné pozici,  

držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., v oboru pozemní stavby. 

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních zakázek  

s obdobným předmětem plnění  

c) vykonávání funkce zástupce stavbyvedoucího u minimálně 2 stavebních zakázek  

s obdobným předmětem plnění 

 

- předložení certifikátu ISO 9000, ISO 14000  

 

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců: 

- alespoň 30 zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení za poslední  

3 roky v každém roce 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 11. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 01.04.2019 

24 

Ostatní požadavky zadávací dokumentace: 

- doklad k provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS  

vydaný oprávněným certifikačním orgánem (certifikovaným zkušebním ústavem) 

- Zadavatel stanovuje, že práce odd. 62 Úpravy povrchů vnější a 622 Zateplení  

fasády vč. povrchových úprav a činnosti a práce realizované osobou 

stavbyvedoucího, musí být plněny přímo vybraným dodavatelem. 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: prostřednictvím elektronického  

nástroje NEN 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 1. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost Výběrovka, s.r.o., IČO: 04124847, se sídlem Podzámčí 482/62, 

Ostrava 10, PSČ 71000, realizací zadávacího řízení prostřednictvím 

elektronického nástroje NEN včetně otevírání první části nabídky (obálky) 

 

2. hodnotící komisi k otevření druhé části nabídky (obálky) a hodnocení nabídek 

 

3. společnost Výběrovka, s.r.o., IČO: 04124847, se sídlem Podzámčí 482/62,  

Ostrava 10, PSČ 71000, k posouzení nabídky či nabídek, zda splňují podmínky 

účasti v zadávacím řízení a posouzení splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona o zadávání veřejných 

zakázek 

 

   

533/11RM/2019 - Změny ve složení Komisí RMH________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. rezignaci paní Márii Gabzdylové, členky Komise pro občanské záležitosti  

 

2. rezignaci pana Mgr. Daniela Gwóźdźe, člena Občanské komise č. 6 pro  

část města Havířov – Životice 

 

3. rezignaci pana Stanislava Wlocha, člena Občanské komise č. 6 pro  

část města Havířov – Životice 

 

j m e n u j e 

 

do funkce člena Komise pro občanské záležitosti  

paní Lenku Smolíkovou - Gabzdylovou 
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534/11RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________ 

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 22.03.2019 dle příloh 

 

 

535/11RM/2019 - Udělení ocenění a Ceny města za rok 2018 – schválení peněžitých darů_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitých darů, na základě udělení ocenění a Ceny města Havířova  

za rok 2018, dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova: 

 

1. formou peněžních poukázek v celkové výši 83 000,- Kč  

- 17 oceněným (žáci a dorost) ve výši 1000,- Kč/žák 

- 18 oceněným (dospělí jednotlivci) ve výši 2000,- Kč/dospělý 

- 6 oceněným kolektivům ve výši 5 000,- Kč/kolektiv 

 

2. peněžitý dar oceněnému Cenou města Havířova za rok 2018  

- ve výši 20 000,- Kč 

  

u k l á d á 

 

zajistit předání peněžitých darů dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova 

 

                                                                                                 Z: vedoucí odboru KP 

                                                                                                 T: 4/2019 

 

 

536/11RM/2019 - Spolupráce města s Rádiem Čas________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z čl. III, bodu 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

zn. ZS/28/RMH/2016 pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Spolupráce města 

s Rádiem Čas“ 

 

2. uzavření smlouvy na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí  

licence s Rádiem Čas na dobu určitou, do 31. 12. 2022, v rozsahu a za ceny 

uvedené v příloze      
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537/11RM/2019 - Schválení pracovní cesty______________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pracovní cestu na vzdělávací program „Zastupitel v kurzu“ člence zastupitelstva 

města Havířova paní Markétě Fikáčkové 

 

 

538/11RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit   

záměr  prodeje  části  pozemku  parc. číslo 1143/1  o  celkové  výměře  cca  600 m
2  

včetně nezapsané chátrající stavby, která je součástí pozemku, vše v katastrálním 

území Bludovice panu Lubomíru Kminiakovi, bytem …………………..…. 

za účelem zřízení „Eko-centra“ (výchova o přírodě pro školky, školy, veřejnost) 

 

 

539/11RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 578/1, k.ú. Bludovice_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit     

záměr prodeje části pozemku parc.č. 578/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře  

cca 55 m
2
, kat. území Bludovice manž. Pavlovi Pisklákovi a Martině Pisklákové, 

bytem …………………..… za účelem zřízení odstavné plochy před domem čp. 922 

 

 

540/11RM/2019 - Záměr prodeje částí pozemků  parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a  parc.č. 2837/3,  

k.ú. Havířov-město___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit   

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a parc.č. 2837/3 

odměřených geometrickým plánem č. zak. 2347-2/2019 a nově označených jako 

pozemek parc.č. 2837/10 o výměře 202 m
2
, kat. území Havířov-město vlastníkovi 

stavby – STARTKLUB Havířov, z.s., se sídlem 736 01 Havířov-Město, Garážnická 

1508/1, IČO: 00533181 pod již postavenou budovou 
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541/11RM/2019 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2, k.ú.  Havířov-město__ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e      

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit 

záměr  prodeje  pozemků parc.č. 3733/1,  ost. plocha, manipulační plocha o  výměře 

1 481 m
2 

a  parc.č. 3733/2, zast. plocha o výměře  131 m
2
, kat. území  

Havířov-město  společnosti AML – automobilové mycí linky, spol. s r.o. se sídlem 

Praha 6, Řepy, Karlovarská 814/115, IČO: 43000495 k  již postavené mycí lince 

automobilů s vedlejšími zařízeními a příjezdem 

 

 

542/11RM/2019 - Záměr prodeje částí pozemků  parc.č. 2105/31 a  parc.č. 2105/42, k.ú. Šumbark 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit   

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2105/31 a  parc.č. 2105/42 o celkové výměře 

cca 13 m
2
, kat. území Šumbark  (výměra pozemků bude upřesněna na základě GP) 

společnosti ČSAD Havířov  a.s., se sídlem  Havířov-Podlesí, U Stadionu 1654/8 

IČO: 45192081 za účelem vybudování zdržovny řidičů 

 

 

543/11RM/2019 - Odkoupení podílu ½ pozemku parc.č. 966, k.ú.  Prostřední Suchá___________        

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

   

Zastupitelstvu města Havířova neschválit 

odkoupení  spoluvlastnického  podílu  ve výši ½  pozemku parc.č. 966, orná půda  

o výměře 1 035 m
2
,  kat. území Prostřední Suchá od pana Ing. Antonína Vojtana, 

bytem  ……………………………… 

 

 

544/11RM/2019 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha 

o výměře cca 1,5 m
2
,  pro

 
Českou poštu, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 

Praha 1, Region Severní Morava, Poštovní 1368/20, Ostrava 1, IČO: 47114983,  

za účelem umístění poštovní odkládací schránky sloužící k uložení zásilek pro 

poštovní doručovatele během doručovatelských pochůzek 
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545/11RM/2019 - Pronájem části pozemku parc.č. 423, k.ú. Havířov-město___________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části pozemku parc.č. 423, k.ú. Havířov-město, o výměře 2 m
2
, 

společnosti 1435mm a.s., se sídlem: Pavlovova 586/8, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 022 76 836, zastoupenou paní Andreou Pakuzovou, členem představenstva,  

za účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily, na dobu určitou  

od 15.04.2019 do 31. 12. 2023 s možností dalšího prodloužení, nájemné  

za pronájem části pozemku ve výši 40,00 Kč/m
2
/rok + DPH dle schválených Zásad 

pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a zřízení věcného břemene  

tj. ve výši 80,00 Kč + DPH/rok 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o nájmu 

pozemku 

                                                                                                                 Z: vedoucí EO 

                                                                                                                 T: 31.05.2019 

 

 

546/11RM/2019 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá______________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha  

o výměře 1,5 m
2
,
 

pro ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8,  

Havířov-Podlesí,  IČO: 45192081, za účelem umístění mobilní toalety, na dobu 

určitou do 31. 12. 2023, s účinností od 1. 5. 2019 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o výpůjčce 

pozemku 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 31.08.2019                                                                                                         

 

 

547/11RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1654/24, 

k.ú. Šumbark  za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 2.750,00 Kč + DPH (o výměře 22 m
2
 - graficky označeno v GP písmenem 
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„B“) a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč  

+ DPH, (o výměře 11 m
2
 - graficky označeno v GP písmenem „A“)  

dle GP č. 1857-27/2018 ze dne 14. 05. 2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 1654/65, 

k.ú. Šumbark, jehož součástí je budova č.p. 1274, jimž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti je vlastník Jiří Onderka, bytem …………………..…, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

pozemkové služebnosti  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.08.2019 

 

 

548/11RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

a to parc.č. 649/1, k.ú. Havířov-město spočívající  v  zřízení,  umístění,  

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční  soustavy podzemního 

kabelového vedení NN 0,4 kV a 1x přípojková skříň v rámci stavby:  

č. IV-12-8015040/1, Havířov 649/1, Havířov, příp. NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,40 m
2
 dle GP č. 2297-105/2018 ze dne 

11.12.2018, na dobu neurčitou  

 

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

a to parc.č. 2918, 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:  

č. IV-12-8013749/VB4, Havířov, 2858/2, Kadlečík, NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,50 m
2
 dle GP č. 4393-IV3749/2018 ze dne 

17.12.2018, na dobu neurčitou  

 

3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  

a to parc.č. 2430/2, k.ú. Bludovice spočívající  v  zřízení,  umístění,  provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční  soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR110 v rámci stavby:  

č. IV-12-8014259/VB4, Havířov, 2400/2, Badura, příp. NNk za jednorázovou 

úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,65 m
2
 dle GP č. 4408-491/2018 ze dne 

31.01.2019, 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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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 3. 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.08.2019 

 

 

549/11RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 8,50 m
2
  

v suterénu obytného domu ul. Mánesova 991/46, Havířov-Město,  

p. Evě Souradové, jako sklad pro vlastní potřebu 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 105,87 m
2 

ve 3. nadzemním podlaží části H budovy Radnice  

č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, spol. JANA ALEŠOVÁ s.r.o.,  

IČO: 25841424, jako gynekologickou ordinaci 

 

 

550/11RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 62,14 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Lašská 1154/25, Havířov-Město, p. Tomáši Oravcovi, jako 

sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 19,08 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Bludovická 759/1, Havířov-Město, p. Vladimíru Matuszkovi, 

jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 50 m
2
  

v suterénu obytného domu ul. Mánesova 992/48, Havířov-Město, spol. Buy-store 

s.r.o., IČO: 07218397, jako prodejnu levného textilu, za podmínek: 

- nájemné 294,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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551/11RM/2019 - Žádost o snížení nájemného___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného ve výši 50% po dobu probíhající rekonstrukce budovy 

zdravotního střediska ul. Studentská č. p. 1548/26, Havířov-Podlesí, za část 

nemovité věci – prostor sloužící k podnikání, nájemcům:  

- MUDr. Dagmar Czechowiczové, IČO: 66182654 

- MUDr. Zdeňce Michnové, IČO: 48805815 

- MUDr. Jiřímu Wawrzyczkovi, IČO: 02008246 

- p. Jolaně Raszkové, IČO: 70962448 

- spol. Lékárna Fortuna s.r.o., IČO: 26818167 

- Bc. Martině Hricové, IČO: 60960761 

 

 

552/11RM/2019 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 

92,51 m
2 

v přízemí budovy zdravotního střediska ul. Budovatelů č. p. 991/20b, 

Havířov-Prostřední Suchá, spol. MEDIPRAX comp s.r.o., IČO: 28590431, rozšíření 

účelu užívání prostor o obor vnitřního lékařství, ostatní podmínky pronájmu  

se nemění 

 

 

553/11RM/2019 - Využití majetku – majetek po zemřelé___________________________________     

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

nabytí majetku – 9 ks šperků ze žlutého kovu a 1 ks náramkových hodinek 

v celkové účetní hodnotě 9.970,00 Kč po zemřelé, u které bylo statutární město 

Havířov vypravitelem pohřbu, a nabylo majetek na základě usnesení Okresního 

soudu v Karviné č. j. 36 D 2777/2018   

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej majetku po zemřelé nabytého na základě usnesení soudu  

č. j. 36 D 2777/2018   prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí 
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554/11RM/2019 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci MŠ Petřvaldská  

Havířov____________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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 10 ks vzduchotechnických jednotek, inv. čísla 000000075914 – 000000075917 

v pořizovací ceně 178.511,00 Kč za 1 kus a 000000075918 – 000000075923 

v pořizovací ceně 202.634,00 Kč za kus tzn. majetku v celkové účetní hodnotě 

1.929.848,00 Kč pořízeného z dotačních prostředků v rámci investiční akce č. 

17025 – Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská příspěvkové organizaci 

Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 

 

 

555/11RM/2019 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov,  

736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250, a to majetku 

dle přílohy č. 1 pořízeného v rámci investiční akce 12065 – SD RENETA Expozice 

"Historie psaná uhlím" – interiéry a AV Technika v účetní ceně 1.269.763,20 Kč 

 

 

556/11RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova___________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 22. dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  

rozpočtové opatření č. 22. dle důvodové zprávy a příloh. 
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557/11RM/2019 - Souhlas s přijetím darů_______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

- věcný dar ve výši 6 910,66 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ ŠKOLY,  

z. s., ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov – Bludovice, IČO: 75140864 – pomůcky 

pro pedagogy školy: 1 ks Minisystém Sony MHC-V11 a 2 ks Radiomagnetofon 

Gogen CDM 388 SUBTS 
 

2. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

- věcný dar v hodnotě 8 133,00 Kč od společnosti LEPORELO CHILDREN  

o.p.s. ul. Mládežnická 11/1564, 736 01 Havířov-Podlesí,  

IČO: 25820362 – 72 kusů Cizojazyčná literatura pro žáky ZŠ  

 

3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

- peněžní dar ve výši 18 000,00 Kč od Klubu rodičů Havířov – Dolní Datyně,  

z. s., ul. Občanská č. p. 76/1137, 736 01 Havířov – Dolní Datyně,  

IČO: 65890639 – příspěvek pro žáky na úhradu nákladů na školu  

v přírodě v roce 2019 

 

 

558/11RM/2019 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2019__________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2019, dle přílohy č. 1  

 

                                              

559/11RM/2019 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ M. Kudeříkové Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní školou Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 62331248 

- Server HP ML 350 G 6, inventární číslo HIM/00037 v pořizovací  

ceně 59 700,00 Kč včetně DPH 
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560/11RM/2019 - Pořízení investičního movitého majetku – ZŠ M. Kudeříkové Havířov________                                                                               

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 

 

pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 60 000,- Kč včetně DPH: 

školský server řady ML včetně softwarové sady, konfigurace a migrace 

 

 

561/11RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – Polská škola Havířov______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola a 

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, 

příspěvková organizace, IČO: 75027577 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy ČR 

název operačního programu:   02_18_063 Šablony II -Výzkum,  

    vývoj a vzdělávání 

název projektu:     „Polská škola Havířov 63“ 

požadovaná výše dotace:   963 811,- Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

      poskytovatelem dotace 

 

 

562/11RM/2019 - Žádost o výpůjčku - turnaje v boccie____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Handicap Sport Clubu Havířov, z.s., IČO: 01260596, o výpůjčku Sportovní 

haly Slavie na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, pro konání turnajů v boccie dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Sportovní haly Slavie Handicap Sport Clubu Havířov, z.s., 

IČO: 01260596, pro pořádání turnajů v boccie, za podmínky úhrady nákladů 

souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 
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563/11RM/2019 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

  

Zprávu o plnění cílů a opatření „„Komunitního plánu sociálních služeb  

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“ 

prodlouženého do roku 2019 za rok 2017 dle přílohy 

 

 

564/11RM/2019 - Pořízení automobilu pro Sociální služby města Havířova – odstoupení  

od Kupní smlouvy č. 595/OSV/18_______________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

sdělení společnosti ADO Ostrava, a.s., se sídlem Brandlova 1911/5,  

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 47676973 o nemožnosti dodání vozidla 

pro výběrové řízení VZ/322/OSV/18 dle přílohy č. 1   

 

s c h v a l u j e   
 

odstoupení od Kupní smlouvy č. 595/OSV/18 na dodávku vozidla uzavřené  

se společností ADO Ostrava, a.s., se sídlem Brandlova 1911/5,  

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 47676973  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem oznámení o odstoupení  

od Kupní smlouvy č. 595/OSV/18 se společností ADO Ostrava, a.s., se sídlem 

Brandlova 1911/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 47676973  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy č. 595/OSV/18 

  

Z: vedoucí OSV 

          T: duben 2019 

 

  

565/11RM/2019 - „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“- zahájení zadávacího řízení____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

   „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“ (stavba č. 18022) 
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2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:     ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:                           120 dnů 

6. výši požadované jistoty:             400 000,- Kč 

 

7. varianty nabídky:                       ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení plnění:  druhá polovina června 2019 

    termín ukončení:                                    nejpozději do 150 kalendářních dnů 

ode dne doručení písemné výzvy 

k zahájení plnění 

 

9. kritérium hodnocení: 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  9.000.000,- Kč bez 
DPH/tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce 

b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla montáž vzduchotechnického zařízení  
s rekuperací v minimální hodnotě 800.000,- Kč bez DPH/tyto stavební práce 
vč. dodávek na 1 zakázce 

c) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení hydroizolační  
povlakové krytiny střech z EPDM fólie v rozsahu minimálně 800 m

2
/tyto 

stavební práce 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,  
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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 9.000.000,- Kč bez DPH/tyto 
stavební práce vč. dodávek 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 (mezinárodní označení zkratkou ETICS), 
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 dle písm. a)  
a b) musí být vydány akreditovaným subjektem, např. Technickým  
a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.)   

c) doklad o proškolení dodavatele pro montáž hydroizolační povlakové  
krytiny střech z EPDM fólie vydaný jejím výrobcem   

 

13. podmínky zadávacího řízení:  

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

v nabídce 

- dle ust. § 104 zákona předložení před uzavřením smlouvy: 

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 20.000.000,- Kč a s maximální 

spoluúčastí 100.000,- Kč    

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

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 11. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 01.04.2019 

38 

14. podmínky realizace:      

- záruční doba na stavební práce v délce 60 měsíců 

- záruční doba na technologická zařízení v délce 24 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 

 

p o v ě ř u j e  

 

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 

 

 

566/11RM/2019 - „Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ - zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

práce „Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ (stavba č. 16033) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:     ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:  ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   červen 2019  

(výzva k převzetí staveniště)  

termín ukončení:  nejpozději do 70 kalendářních dnů  

  ode dne doručení písemné výzvy  

k  převzetí staveniště 

 

6. kritérium hodnocení:     nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH (váha 100%) 
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7. základní způsobilost:  

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů - čestné 

prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování“    

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před dnem podání  

nabídky včetně osvědčení objednavatele o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel 

splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.:  

a) 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba,  

rekonstrukce nebo oprava plochých střech v minimální hodnotě 2.000.000 

Kč bez DPH/ tyto stavební práce na 1 zakázce    

b) 1 zakázky, jejíž  předmětem  byla demontáž a montáž vzduchotechnického  

zařízení a klimatizace jakožto součást výstavby, opravy nebo rekonstrukce 

střechy v  minimální hodnotě 60.000 Kč bez DPH/ za tyto stavební práce  na 

1 zakázce (poskytnutí stavebních prací  požadovaných  v písm. a) i b) je 

možno  prokázat  i společně stejnou zakázkou)     

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  

v tomto složení: 

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

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby  

týkající se demontáže a montáže vzduchotechnického zařízení a klimatizace 

(touto osobou může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího, a to: 

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

pozemní stavby 

b) vykonávání odborného vedení stavby u min. 3 dokončených zakázek,  

přičemž předmětem každé byla výstavba, rekonstrukce nebo oprava 

plochých střech v minimální hodnotě 2.000.000 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 demontáže a montáže 

vzduchotechnického zařízení a klimatizace: 

a) osvědčení o autorizaci nebo registraci usazené osoby či hostující osoby  

v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo 

specializace vytápění a vzduchotechnika     
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11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 40.000,00 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. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících se 

předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

plochých střech ZŠ Gorkého “ (stavba č. 16033) 

 

u k l á d á  

 

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

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého “ (stavba č. 

16033).          

        Z: vedoucí OÚR 

        T: 04/2019  

 

 

567/11RM/2019 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 2 Územního  

plánu Petřvaldu_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 2 Územního  

plánu Petřvaldu v rozsahu přílohy 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířova Bc. Josefa Bělicu podpisem vyjádření 

statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Petřvaldu 
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u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 

statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu Petřvaldu, tj. 

Městský úřad Orlová, Odbor výstavby a životní prostředí    

     

Z: vedoucí OÚR  

          T: 02.04.2019 

 

 

568/11RM/2019 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků_________________________________ 
  

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku 20 ks dřevěných prodejních domků za účelem kulturní a společenské akce 

„Velikonoční městečko“ a „Majáles a Májové dny“ mezi statutárním městem 

Havířov jako půjčitelem a společností Městské kulturní středisko Havířov,  

IČO: 00317985, se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01, Havířov - Město jako 

vypůjčitelem na dobu určitou od 8. 4. 2019 do 3. 5. 2019, dle přílohy č. 1 

a  

výpůjčku 32 ks dřevěných prodejních domků za účelem kulturní a společenské akce 

„Vánoční městečko“ mezi statutárním městem Havířov jako půjčitelem  

a společností Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, se sídlem Hlavní 

třída 246/31a, 736 01, Havířov - Město jako vypůjčitelem na dobu určitou od 18. 

11. 2019 do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o výpůjčce za 

účelem kulturní a společenské akce „Velikonoční městečko“ a Majáles a Májové 

dny“ a „vánoční městečko“ mezi statutárním městem Havířov jako půjčitelem a 

společností Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, se sídlem Hlavní 

třída 246/31a, 736 01, Havířov - Město  

          Z: vedoucí OKS 

                                           T: 4/2019 

 

         

569/11RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města_________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dětského mobiliáře v Parku za Lučinou a v Centrálním parku,  

jako dlouhodobého hmotného majetku z majetku města v pořizovací ceně vyšší  

než 40 tis. Kč/ks ve správě ORJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem 

města: 
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- rok pořízení 2009, Hags Rocky, pořizovací cena 53 029,71 Kč vč. DPH 

- rok pořízení 2009, Hags pískoviště, pořizovací cena 67 440,05 Kč vč. DPH 

- rok pořízení 2009, Hags Mobilius, pořizovací cena 212 003,77 Kč vč. DPH 

- rok pořízení 2002, dětské hřiště v Parku Centrum, pořizovací cena 297 553,- Kč  

vč. DPH 

 

d o p o r u č u j e  
 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

vyřazení dětského mobiliáře v Parku za Lučinou jako dlouhodobého hmotného 

majetku z majetku města v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks ve správě  

ORJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města: 

- rok pořízení 2009, Hags Holmenkollen, pořizovací cena 634 474,08 Kč vč. DPH 

- rok pořízení 2009, Hags Hollywood, pořizovací cena 1 426 818,59 Kč vč. DPH 

 

                                                                                     Z: vedoucí OKS 

T: duben 2019 

 

 

570/11RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)  

v roce 2019_________________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  
 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

rozšíření realizace investičních akcí OKS (OJ8) v rozpočtu na rok 2019 o investiční 

akci „Rekonstrukce hřiště v parku za Lučinou“, stavba číslo 19021, 

v předpokládaném finančním objemu 850 000,- Kč.  

 

 

571/11RM/2019 - Petice občanů na ul. U Skleníků na vybudování splaškové kanalizace_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

petici občanů na ul. U Skleníků týkající se vybudování splaškové kanalizace 

 

s c h v a l u j e  

 

návrh odpovědi podavateli petice p. Františku Sasynovi v příloze č. 2 

 

u k l á d á 

 

odboru komunálních služeb zajistit odeslání odpovědi podavateli petice 

 

Z: vedoucí OKS 

             T: 12.04.2019 
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572/11RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks 

ve správě  ORJ 06 - Dieselový motorgenerátor - KIPOR KDE16STA, pořízeny dne 

15.12.2010 v pořizovací ceně 202 676,50 Kč v souladu se Zásadami hospodaření 

s majetkem města a jeho následný odprodej firmě IRIUM s.r.o. za cenu 5 000,- Kč. 

 

                                                                                                 Z: vedoucí ORG 

                                                                                                 T: 30.04.2019 

 

 

573/11RM/2019 - Ostraha objektů Kulturního domu Radost a Kulturního domu Petra Bezruče  

v Havířově__________________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytování bezpečnostních služeb – fyzická 

ostraha majetku a provozu objektů Kulturní dům Radost, ul. Alšova 234/11, 

Havířov město a Kulturní dům Petra Bezruče, ul. Hlavní třída 246/31a, Havířov 

město s dodavatelem Security Redon Plus, s.r.o. IČO: 258 86 177, příspěvkovou 

organizací Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, dle důvodové 

zprávy.  

 

  

574/11RM/2019 - Ostraha objektu Kina Centrum v Havířově______________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e    

 

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, sídlo: 

Hlavní třída 246/31a, Havířov – Město uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o zajištění ostrahy objektu Kina Centrum v Havířově – fyzická ostraha majetku  

a provozu objektu Kino Centrum, náměstí Republiky 575/7, Havířov – Město,  

PSČ 736 01 s dodavatelem Security Redon Plus, s.r.o. IČO: 258 86 177,  

dle důvodové zprávy.  
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575/11RM/2019 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního dlouhodobého majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO 60337583, vyřazení 

vlastního dlouhodobého majetku z účetní evidence - osobního automobilu Renault 

Twingo, RZ 1T6 1320, VIN VF1C068A528606433, rok výroby 2003, ujeto 237 

769 km, pořizovací cena 227 456,- Kč vč. DPH, který bude na základě veřejné 

zakázky předán prodejci k započtení prodejní ceny na kupní cenu nového  

automobilu. 

 

 

576/11RM/2019 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava 

Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcného daru v celkové hodnotě 3.358 Kč 

od dárce UNTRACO, v.o.s., IČO: 15503623, se sídlem Slavíkova 6139/18c, 

Ostrava-Poruba 

                    Z: ředitel DsH  

           T: duben 2019 

 

 

577/11RM/2019 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace_______________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem  

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, přijetí grantu Nadace OKD ve výši 

50.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Vítejte na vesnici!“ a uzavření Smlouvy 

o poskytnutí grantu s Nadací OKD 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr. Milana Dlábka 

podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu s Nadací OKD 

 

                    Z: ředitel DsH  

           T: duben 2019 
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578/11RM/2019 - Použití vyúčtovaných účelově vázaných prostředků PO SSRZ Havířov_______ 

 
Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

(SSRZ Havířov), 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2 a, IČO: 00306754, 

použití vyúčtovaných účelově vázaných prostředků pro středisko Zámek Havířov  

ve výši 222.000,00 Kč na opravy technického zabezpečení budovy Zámku a jeho 

venkovní fasády. 

 

 

579/11RM/2019 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence PO SSRZ  

Havířov____________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

(SSRZ Havířov), 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČ: 00306754, 

vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky, konkrétně: 

 

1. Dětské atrakce MOSES v pořizovací ceně 42.546,30 Kč, evidované pod  

inventárním číslem 22050006, pořízené 18. 11. 2002, zůstatková cena 0,00 Kč 

 

2. dětské skluzavky v pořizovací ceně 68 804,15 Kč, evidované pod inventárním  

číslem 22030007, pořízené 18. 11. 2002, zůstatková cena 0,00 Kč 

 

3. dětské skluzavky v pořizovací ceně 68 804,15 Kč, evidované pod inventárním  

číslem 22050010, pořízené 18. 11. 2002, zůstatková cena 0,00 Kč 

 

4. dětské atrakce Saalbach v pořizovací ceně 386 231,20 Kč, evidované pod  

inventárním číslem 22050008, pořízené 18. 11. 2002, zůstatková cena 0,00 Kč 

 

5. dětské atrakce Mobilus v pořizovací ceně 173 885,90 Kč, evidované pod  

inventárním číslem 2205009, pořízené 18. 11. 2002, zůstatková cena 0,00 Kč 

 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
(SSRZ Havířov), 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČ: 00306754, 
vyřazení: 
a) vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky, konkrétně: 

1. dětské atrakce Brazilia v pořizovací ceně 505 588,60 Kč, evidované pod  
inventárním číslem 22052212, pořízené 18. 11. 2002, zůstatková cena 0,00 Kč 

2. dětské atrakce NewYork v pořizovací ceně 1 878 312,20 Kč, evidované pod  
inventárním číslem 22050011, pořízené 18. 11. 2002, zůstatková cena 0,00 Kč 
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b) svěřeného investičního majetku z účetní evidence a fyzicky, konkrétně: 
dětského hřiště v Parku Fibichova v pořizovací ceně 1 362 874,77 Kč, 
evidovaného pod inventárním číslem 21810005, pořízeného 18.11.2002, které 
bylo příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
předáno k hospodaření 11. 6. 2008. Zůstatková cena 1 031 073,77 Kč. 

 

                                                                                                                           
580/11RM/2019 - Návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s._______  
 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova 
podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů v obchodní společnosti Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 (dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“)  
zrušit nominaci pana Róberta Masaroviče, MSc., kandidáta na funkci člena dozorčí 
rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.  
navrhnout zvolení pana Ing. René Chroboka do funkce člena dozorčí rady 
společnosti SmVaK Ostrava a.s.  
uložit zaslat návrh na změnu nového zástupce města v dozorčí radě společnosti 
SmVaK Ostrava a.s.  

 

 
581/11RM/2019 - Schválení prohlášení o spolupráci s ČEZ ESCO, a.s._______________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
Prohlášení o spolupráci mezi Statutárním městem Havířov a ČEZ ESCO, a.s.  
dle přílohy. 
 
p o v ě ř u j e 
 
k podpisu Prohlášení o spolupráci mezi Statutárním městem Havířov a ČEZ ESCO, 
a.s. primátora města Havířova. 

                 Z: vedoucí OKP 
T: 30.04.2019 

 

 

582/11RM/2019 - Stížnosti – přehled za r. 2018__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii 

Havířov v roce 2018 dle přílohy. 
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583/11RM/2019 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.4.2019 a počet  

zaměstnanců MMH__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

z ř i z u j e 

 

v rámci odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova oddělení kontroly  

a interního auditu s účinností od 1.4.2019 

 

s c h v a l u j e 

 

Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 1.4.2019 dle přílohy 

 

s t a n o v í 

 

celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo 

zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce),  

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance 

zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města, 

s účinností od 1.4.2019 na  325 zaměstnanců, tj. zvýšení počtu o 2 zaměstnance 

 

 

584/11RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. – vstup do spolku „Spolek pro nakládání  

s komunálním odpadem“______________________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen 

„společnost TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. Stanovy spolku „Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, IČ: (po zapsání  

spolku), se sídlem (po zapsání spolku), (dále jen „Spolek“) dle Přílohy č. 1 

2. Vstup TSH a.s. do Spolku od 1.5.2019. 

 

 

585/11RM/2019 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zahraniční pracovní cestu ředitelky Mgr. Elišky Tomíčkové, Základní škola 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace  

(IČO: 70958131) ve dnech 6. 4. – 13. 4. 2019 do Turecka, za účelem školního 

vzdělávání, prohlubování vědomostí v oblasti zeměpisu a komunikace v anglickém 

jazyce v rámci projektu Erasmus+ 
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586/11RM/2019 - Souhlas nasvětlení KDPB u příležitosti dne autismu _______________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s o u h l a s í  
 
s nasvícením Kulturního domu Petra Bezruče v souvislosti s 3. ročníkem Světového 
dne autismu v Havířově dne 6. dubna 2019. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Bc. Josef BĚLICA v. r.      Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.  

primátor města       náměstek primátora   

          pro ekonomiku a správu majetku  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


