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USNESENÍ
z 12. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.04.2019

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

PŘEHLED USNESENÍ
z 12. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.04.2019
587/12RM/2019 - Zvolení ověřovatele 12. schůze RMH, konané dne 15.04.2019
588/12RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 11. schůze RMH, konané dne 01.04.2019
589/12RM/2019 - Schválení pořadu 12. schůze RMH, konané dne 15.04.2019
590/12RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 12. RMH
591/12RM/2019 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34 – 42, Havířov - Podlesí“
- zahájení zadávacího řízení
592/12RM/2019 - „Oprava střechy, ul. Moravská 1, 3, 5“ - zahájení zadávacího řízení
593/12RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
594/12RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
595/12RM/2019 - Úprava nájemních podmínek v bytech ve vlastnictví města Havířova
596/12RM/2019 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 1. čtvrtletí 2019
597/12RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
598/12RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 119 z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020
599/12RM/2019 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 121 z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020
600/12RM/2019 - Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení zadávacího řízení
601/12RM/2019 - Souhlas s přijetím daru – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
602/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO - Poskytování bezplatné stravy dětem
603/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Balzacova Havířov
604/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – Asterix-SVČ, p. o., Havířov
605/12RM/2019 - Schválení účetních závěrek za rok 2018 městem zřízených
příspěvkových organizací
606/12RM/2019 - Návrh osobního příplatku ředitelkám ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
a MŠ Lípová Havířov
607/12RM/2019 - Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky
v MŠ Radniční Havířov, odl. pracoviště Resslova
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608/12RM/2019 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury
609/12RM/2019 - Žádosti o poskytnutí výpůjčky a o snížení nájemného
610/12RM/2019 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO
za 2. pololetí roku 2018
611/12RM/2019 - Žádost o změnu termínu dosažení účelu
612/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Gen. Svobody Havířov
613/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Pujmanové Havířov
614/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Jarošova Havířov
615/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Školní Havířov
616/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
617/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Lípová Havířov
618/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Moravská Havířov
619/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Petřvaldská Havířov
620/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Okružní Havířov
621/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ U Jeslí Havířov
622/12RM/2019 - Udělení výjimky ze Zásad a mimořádné přidělení obecního bytu
- manž. Bartolomej Sivák a Denisa Siváková
623/12RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů
624/12RM/2019 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Ponczová
625/12RM/2019 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu
626/12RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů
627/12RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
628/12RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
629/12RM/2019 - Záměr pachtu pozemku parc.č. 2194/21, k.ú. Prostřední Suchá
630/12RM/2019 - Vypořádání přeložky vodovodu v rámci stavby „Odkanalizování části
města Havířova, V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
631/12RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti
632/12RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
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633/12RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
634/12RM/2019 - Výsledek veřejné soutěže
635/12RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
636/12RM/2019 - Žádost o kompenzaci nájemného
637/12RM/2019 - Využití majetku – věci nalezené
638/12RM/2019 - Výpůjčka majetku příspěvkovým organizacím
639/12RM/2019 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019
640/12RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 23. – 45.
641/12RM/2019 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2018
642/12RM/2019 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků
643/12RM/2019 - Informace o odmítnutí návrhu na pořízení změny Územního plánu Havířov
644/12RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019
645/12RM/2019 - VZ/125/OÚR/19 – „Areál volného času – 1. etapa“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
646/12RM/2019 - VZ/126/OÚR/19 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
647/12RM/2019 - VZ/114/OÚR/19 – „Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák“
– rozhodnutí o výběru
648/12RM/2019 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – PD a AD“
– uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 696/OÚR/18
649/12RM/2019 - Budoucí finanční zajištění veřejné zakázky v roce 2020 - Provozování
bikesharingu v Havířově
650/12RM/2019 - Vyúčtování ztráty dopravců – příměstská doprava za r. 2018
651/12RM/2019 - Vyúčtování ztráty dopravce v Městské hromadné dopravě Havířov za r. 2018
652/12RM/2019 - Smlouva o obstarání díla - Rákosníčkovo hřiště
653/12RM/2019 - Petice občanů ul. Gogolova a okolí ve věci řešení parkovacích míst
654/12RM/2019 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
655/12RM/2019 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 2. pololetí roku 2018
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656/12RM/2019 - Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 5. 2019
657/12RM/2019 - Schválení účetních závěrek za rok 2018 městem zřízených příspěvkových
organizací
658/12RM/2019 - „Pořízení automobilu pro SSMH“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
659/12RM/2019 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
660/12RM/2019 - Přijetí finančního daru
661/12RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci OKD, a.s.
662/12RM/2019 - Pořízení investičního majetku pro středisko Zámek PO SSRZ Havířov¨
663/12RM/2019 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
664/12RM/2019 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
665/12RM/2019 - Souhlas s přijetím věcného daru
666/12RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
667/12RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - změna stanov
668/12RM/2019 - ZPŘ/90/OÚR/19 - „Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová - Šumbark“
- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
669/12RM/2019 - Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 29.04.2019
670/12RM/2019 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty
671/12RM/2019 - Mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou – Bruno Chwistek
672/12RM/2019 - „Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, projekt Taxík Maxík“ – zapojení se
do projektu
673/12RM/2019 - Žádost o výpůjčku - JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s.
674/12RM/2019 - Schválení uzavření smlouvy na vytvoření koncepce rozvoje a strategie
nákupů ICT
675/12RM/2019 - Zrušení usnesení RMH č. 434/8RM/2019
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USNESENÍ
z 12. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.04.2019
587/12RM/2019 - Zvolení ověřovatele 12. schůze RMH, konané dne 15.04.2019_______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 12. schůze Rady města Havířova, konané dne
15.04.2019
pana Róberta MASAROVIČE, MSc.
588/12RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 11. schůze RMH, konané dne 01.04.2019__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu z 11. schůze Rady města Havířova, která se konala dne
01.04.2019
589/12RM/2019 - Schválení pořadu 12. schůze RMH, konané dne 15.04.2019_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 12. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.04.2019 dle
přílohy.

590/12RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 12. RMH__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4946/94RM/2018

Vypořádání věcných břemen v rámci odkanalizování
města Havířova, části města Prostřední Suchá a Dolní
Suchá
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282/6RM/2019
454/10RM/2019
461/10RM/2019

472/10RM/2019

Souhlas o projektovém řízení v dotační výzvě MSK na
rok 2019
Souhlas s poskytnutím finančního daru
Předložení žádosti o podporu v rámci výzvy č. 34 ITI
ostravské aglomerace – Telematika pro IAD II ve vazbě
na výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního programu
Doprava
Pronájem části pozemku parc.č. 547, k.ú. Havířov-město

vypouští
úkoly: krátkodobé
77/2RM/2018
323/7RM/2019
373/8RM/2019
400/8RM/2019
404/8RM/2019
474/10RM/2019
475/10RM/2019
506/10RM/2019
524/11RM/2019
535/11RM/2019
564/11RM/2019
567/11RM/2019
571/11RM/2019

Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Sociální služby
města Havířova
Zřízení pozemkových služebností
Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské
spolupráce
Výsledky veřejných soutěží
Smlouva o zpracování osobních údajů s Městským
kulturním střediskem Havířov
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce,a.s.
Zřízení pozemkových služebností
Úprava křižovatky silnic I/11 a II/479
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Udělení ocenění a Ceny města za rok 2018 – schválení
peněžitých darů
Pořízení automobilu pro Sociální služby města Havířova
– odstoupení od Kupní smlouvy č. 595/OSV/18
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání
změny č. 2 Územního plánu Petřvaldu
Petice občanů na ul. U Skleníků na vybudování splaškové
kanalizace

591/12RM/2019 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34 – 42, Havířov - Podlesí“
- zahájení zadávacího řízení___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34 – 42, Havířov - Podlesí“
2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne
následné zakázky (opce):
ne
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3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace
přenesení daňové povinnosti:

ano
ne
ano
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. Zadávací lhůtu:

120 dnů

6. Výši požadované jistoty:

360 000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:

9. Kritérium hodnocení:

07/2019
dle nabídky dodavatele, maximálně však
do 180 kalendářních dnů od předání
staveniště
Celková cena v Kč bez DPH (80 %)
Termín realizace (20 %)

10. Zadávací podmínky:
- záruka min. 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1
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.
pověřuje
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
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

8
USNESENÍ
z 12. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.04.2019

592/12RM/2019 - „Oprava střechy, ul. Moravská 1, 3, 5“ - zahájení zadávacího řízení__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Oprava střechy, ul. Moravská 1, 3, 5“
2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne
následné zakázky (opce):
ne
3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace
přenesení daňové povinnosti:

ne
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

zakázka malého rozsahu

5. Zadávací lhůtu:

60 dnů

6. Výši požadované jistoty:

nepožaduje se

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:

9. Kritérium hodnocení:

07/2019
dle nabídky dodavatele, maximálně však
do 100 kalendářních dnů od předání
staveniště
Celková cena v Kč bez DPH (váha 80 %)
Termín realizace (váha 20 %)

10. Zadávací podmínky:
- záruka min. 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1
11. Způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 1.
13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 1.
pověřuje
1. společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744,
se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov, realizací zadávacího řízení
2. komisi otevíráním nabídek a hodnocením nabídek
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3. společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744,
se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov, posouzením nabídky
či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení
593/12RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Stavbařská 319/9 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
b) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Slezská 767/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
c) Byt č. 58 o velikosti 0+1 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
d) Byt č. 56 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………….……..
e) Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Antala Staška 1086/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. ………….………..
f) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………………...
g) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1017/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………………….
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h) Byt č. 20 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………………….
i) Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1166/16, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………………….
j) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1061/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………………….
k) Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 473/11, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………………….
l) Byt č. 8 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
m) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1152/10, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. ………………….
n) Byt č. 30 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………………….
o) Byt č. 17 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………………….
p) Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
3. …………………….
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru
pronájmu
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: 01.05.2019
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594/12RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______________

Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,
dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu
a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného
usnesení rady města s účinností od 1. 4. 2019, 15. 4. 2019 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
595/12RM/2019 - Úprava nájemních podmínek v bytech ve vlastnictví města Havířova________
Rada města Havířova
schvaluje
1. s účinností od 1. 7. 2019 základní výši nájemného u všech bytů v částce
75 Kč/m2/měsíc, s tím, že tato základní výše měsíčního nájemného neplatí pro
a) byty s bezbariérovými úpravami, kde se uplatní zvláštní sazba dle
bodu 2. tohoto usnesení,
b) byty, u nichž základní výši nájemného nelze uplatnit na základě
závazných podmínek příslušných dotačních titulů,
c) byty, u nichž bylo nájemné stanoveno tržním mechanismem a je vyšší
než 75 Kč/m2/měsíc
2. s účinností od 1. 7. 2019 zvláštní sazbu nájemného u bytů s bezbariérovými
úpravami v částce 60 Kč/m2/měsíc
3. s účinností od 1. 7. 2019 poskytnutí slev z nájemného a změny v přidělování
bytů dle přílohy č. 1
4. s účinností od 1. 7. 2019 každoroční navyšování nájemného u bytů,
u nichž nebude nájemné v souladu s body 1. – 3. tohoto usnesení ujednáno
dohodou s nájemci za podmínek stanovených pronajímatelem, a to až do výše
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku
ruší
ke dni 30. 6. 2019 část usnesení RMH čís. 4859/72RM/2013 ze dne 18.12.2013
v části schvaluje „2. seznam a rozsah benefitů pro byty v lokalitě
Havířov – Šumbark a Havířov – Prostřední Suchá dle přílohy č. 2“
12
USNESENÍ
z 12. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.04.2019

pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o. k realizaci tohoto usnesení v části
schvaluje v bodech 1. – 4.
ukládá
v součinnosti se společností Městská realitní agentura, s.r.o. zapracovat změny dle
přílohy č. 1 do příslušných dokumentů upravujících přidělování bytů, tj. zejména do
1. Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova
Z: vedoucí EO
T: 06.05.2019
2. Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v domě
na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě
Z: vedoucí EO
T: 06.05.2019
3. Zásad pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení v majetku
statutárního města Havířova
Z: vedoucí OSV
T: 06.05.2019
4. Zásad pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou
službou) v majetku statutárního města Havířova
Z: vedoucí OSV
T: 06.05.2019
596/12RM/2019 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 1. čtvrtletí 2019
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
v 1. čtvrtletí roku 2019 dle přílohy č. 1.
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597/12RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném
stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
ke dni 08.04.2019 dle příloh
598/12RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 119 z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o podporu na projekt „Výstavba retenční nádrže v lokalitě
Chrpová, Havířov – Šumbark“ v rámci Výzvy č. 119 z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 1, specifického cíle 1.3 – Zajistit
povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, dle
důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem žádosti o poskytnutí
podpory a ostatních nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a výzvou pro
podávání žádostí
Z: vedoucí OKP
T: 13.01.2020
599/12RM/2019 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 121 z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádostí o podporu na projekty „Snižování spotřeby energie
MŠ Horymírova, Havířov“, „Nucené větrání s rekuperací na MŠ Horymírova,
Havířov“, „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, Havířov“, „Nucené větrání
s rekuperací na MŠ Moravská, Havířov“, „Snižování spotřeby energie
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MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy, Havířov-Dolní Suchá“, „Nucené
větrání s rekuperací na MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy, HavířovDolní Suchá“, „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov“, „Nucené větrání
s rekuperací na MŠ Okružní, Havířov“, „Snižování spotřeby energie
ZŠ Moravská, Havířov“, „Nucené větrání s rekuperací na ZŠ Moravská, Havířov“
v rámci Výzvy č. 121 z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,
prioritní osy 5, specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem žádostí o poskytnutí
podpory a ostatních nezbytných dokumentů v rámci realizace projektů
ukládá
zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a výzvou pro
podávání žádostí
Z: vedoucí OKP
T: 03.02.2020
600/12RM/2019 - Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení zadávacího řízení__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na koncesi malého rozsahu na služby
„Provozování bikesharingu v Havířově“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano
ne
ne
ano

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
termín zahájení:
termín dokončení:
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01.07.2019 nebo od účinnosti
smlouvy, podle toho, která ze
skutečností nastane později
30.11.2020

6. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena
v Kč včetně DPH
(max. však 20 Kč vč. DPH)

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku, 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
9. ekonomickou kvalifikaci:
nepožadovat
10. technickou kvalifikaci:
- seznam služeb jako předmět veřejné zakázky poskytnutých uchazečem
v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky s uvedením minimálně
2 služeb, přičemž předmětem každé bylo poskytování služeb veřejného
sdílení jízdních kol pro jednoho objednatele po dobu alespoň 6
po sobě jdoucích měsíců
11. další podmínky:
- uzavření smlouvy o provozu bikesharingu na dobu určitou od 1.7.2019
nebo od účinnosti smlouvy, podle toho která ze skutečností nastane později, do
30.11.2020
- provoz bikesharingu v měsících červenec až září 2019 a duben
až listopad 2020
- výpůjčka 25 ks cyklostojanů uchazečem zadavateli po dobu provozu
bikesharingu, vč. možnosti rozšíření výpůjčky předáním dalších cyklostojanů
uchazečem dle požadavku zadavatele
- provozování 100 ks městských kol uchazečem, vč. možnosti navýšení počtu
kol uchazečem dle požadavku zadavatele
- vybavení kol: nízký nástup, třístupňová přehazovačka, GPS, košík
- prvních 15 minut výpůjčky uživatelům zdarma a následujících 45 minut
za cenu max. 25 Kč vč. DPH
- zadavatel je povinen si před uzavřením smlouvy vyžádat od Ministerstva
financí ČR stanovisko k jejímu uzavření
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
- smlouva bude uzavřena pouze v případě, že Zastupitelstvo města Havířova
schválí budoucí financování této veřejné zakázky
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- elektronickou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
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14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace
dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na koncesi malého rozsahu „Provozování
bikesharingu v Havířově“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na koncesi
malého rozsahu „Provozování bikesharingu v Havířově“
Z: vedoucí OKP
T: duben 2019
601/12RM/2019 - Souhlas s přijetím daru – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím daru příspěvkovou organizací města:
Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- dárková karta v hodnotě 30 000,00 Kč od společnosti IKEA
Česká republika s. r. o., Skandinávská 1/131, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052
na nákup zboží v prodejně IKEA Česká republika s. r. o.
602/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO - Poskytování bezplatné stravy dětem_________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovými organizacemi města u poskytovatele
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376,
128 01 Praha 2 na projekt – Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III:
1. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723 v předpokládané výši 97 000,00 Kč
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221
v předpokládané výši 39 314,10 Kč
3. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČO: 48805424 v předpokládané výši 97 879,95 Kč
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603/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Balzacova Havířov____________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 ve výši 14 725,00 Kč
u poskytovatele dotace Hyundai Motor Manufacturing Czech, Průmyslová zóna
Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty na projekt „Společně 2019“
604/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – Asterix-SVČ, p. o., Havířov_________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města ASTERIX – středisko
volného
času
Havířov,
příspěvková
organizace,
IČO:
75085747
ve výši 70 000,00 Kč u poskytovatele dotace Moravskoslezský kraj, 28. října 117,
702 18 Ostrava na projekt „Materiálové vybavení herny otevřeného klubu pro děti
a mládež aneb MÍT KAM JÍT“
605/12RM/2019 - Schválení účetních závěrek za rok 2018 městem zřízených
příspěvkových organizací_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2018
příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v přílohách č. 1 - 39
s c h v a l u j e
účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018 příspěvkových organizací
zřízených městem
1. Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561
2. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634
3. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701
4. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707
5. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715
6. Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710
7. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,
IČO: 70958254
8. Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698
9. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685
10. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace, IČO: 70958289
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11. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,
IČO: 70958220
12. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,
IČO: 70958246
13. Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596
14. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,
IČO: 61988588
15. Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,
IČO: 70958297
16. Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
17. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,
IČO: 70958262
18. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,
příspěvková organizace, IČO: 70958203
19. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,
příspěvková organizace, IČO: 75027569
20. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace, IČO: 48805289
21. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace, IČO: 48805271
23. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221
24. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
Příspěvková organizace, IČO: 62331248
25. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958122
26. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230
27. Základní škola F. Hrubína 5/1537 Havířov-Podlesí příspěvková organizace,
IČO: 61988723
28. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
29. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČO: 48805424
30. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČO: 48805513
31. Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
Příspěvková organizace, IČO: 70958165
32. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131
33. Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČO: 48805475
34. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958149
35. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČO: 61988600
36. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,
IČO: 75085747
37. Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250
38. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754
39. Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985
v rozsahu příloh č. 1 - 39
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ukládá
vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2018
příspěvkových organizací zřízených městem
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2019
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem protokolů o schválení
účetních závěrek
606/12RM/2019 - Návrh osobního příplatku ředitelkám ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
a MŠ Lípová Havířov_________________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
osobní příplatek ředitelce příspěvkové organizace dle přílohy č. 1, a to:
1. Mgr. Růženě Bajerové od 1. 5. 2019
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČO: 61988600
2. Mgr. Jarmile Dujkové od 1. 5. 2019
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701
Z: vedoucí OŠK
T: 30. duben 2019
607/12RM/2019 - Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky
v MŠ Radniční Havířov, odl. pracoviště Resslova_________________________
Rada města Havířova
bere

na

vědomí

obsah Protokolu č. 41/2018 vyhotoveného dne 29. 10. 2018 a Dodatku č. 1
k protokolu č. 41/2018 vyhotoveného dne 7. 12. 2018 kontrolní skupinou oddělení
kontroly Magistrátu města Havířova dle přílohy č. 1 a č. 3 tohoto materiálu
ukládá
- příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619,
příspěvková organizace, IČO: 61988715 v souladu s ustanovením § 28 odst. 10
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši
98.002,00 Kč do rozpočtu zřizovatele

20
USNESENÍ
z 12. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.04.2019

- odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat MŠ Radniční Havířov
oznámení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu s usnesením
Rady města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2019
608/12RM/2019 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok
2019, a to formou zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím takto:
1. Základní škole Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958122 ve výši 62 040 Kč na dofinancování plavání
2. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace IČO: 48805289 ve výši 29 040 Kč na dofinancování plavání
3. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČO: 48805513 ve výši 44 440 Kč na dofinancování plavání
4. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČO: 62331221 ve výši 44 880 Kč na dofinancování plavání
5. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958165 ve výši 22 880 Kč na dofinancování plavání
6. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okre Karviná, IČO: 48805424
ve výši 43 560 Kč na dofinancování plavání
7. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 401 640 Kč, z toho:
13 640 Kč na dofinancování plavání
388 000 Kč na dofinancování výjimky z počtu žáků
8. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 62331248 ve výši 35 200 Kč na dofinancování plavání
9. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČO: 48805475 ve výši 44 000 Kč na dofinancování plavání
10. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 54 120 Kč na dofinancování
plavání
11. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958131 ve výši 53 680 Kč na dofinancování plavání
12. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace, IČO: 48805271 ve výši 29 480 Kč na dofinancování plavání
13. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
ve výši 604 720 Kč, z toho:
5 720 Kč na dofinancování plavání
599 000 Kč na dofinancování výjimky z počtu žáků
14. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958149 ve výši 20 240 Kč na dofinancování plavání
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15. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková
organizace, IČO 75027569 ve výši 11 440 Kč na dofinancování plavání
16. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČO: 62331230 ve výši 46 200 Kč na dofinancování plavání
u l o ž i t ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II.
na rok 2019 výše uvedené usnesení
Z: vedoucí EO
T: duben 2019
609/12RM/2019 - Žádosti o poskytnutí výpůjčky a o snížení nájemného______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace,
IČO: 00844896, o výpůjčku prostor Kulturního domu na ul. Alšova 234/11,
Havířov-Město, pro konání konference dle přílohy č. 1
2. žádost Úřadu práce ČR - Kontaktního pracoviště Karviná, IČO: 72496991,
o bezplatný pronájem prostor Sportovní haly Slavie na ul. Astronautů 2,
Havířov-Město, pro konání prezentační výstavy „Volba povolání Havířov 2019“
dle přílohy č. 2
3. žádost spolku BOX Havířov z.s., IČO: 05070911, o snížení nájemného
tělocvičny na ul. U Hřiště 1418, Havířov - Prostřední Suchá, pro činnost spolku
dle přílohy č. 3
schvaluje
1. výpůjčku prostor Kulturního domu Radost, Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, pro pořádání psychiatrické konference
dne 10. 5. 2019, za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním
vypůjčených prostor
2. výpůjčku prostor Sportovní haly Slavie, Úřadu práce ČR, Kontaktnímu pracovišti
Karviná, IČO: 72496991, pro pořádání prezentační výstavy „Volba povolání“ dne
31. 10. 2019 s tím, že náklady související s užíváním vypůjčených prostor budou
hrazeny z rozpočtu organizačního odboru MMH - OJ 6
souhlasí
se snížením nájemného o 1 000 Kč/měs., tj. na 10 000 Kč/měs., spolku BOX
Havířov z.s., IČO: 05070911, za pronájem tělocvičny na ul. U Hřiště 1418, Havířov
- Prostřední Suchá
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610/12RM/2019 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO
za 2. pololetí roku 2018_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města:
- Městská knihovna Havířov, IČO 00601250 (dále jen „MK“),
- Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985 (dále jen „MKS“),
- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754
(dále jen „SSRZ“),
za rok 2018 dle přílohy č. 1
2. přehled činnosti příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ
za 2. pololetí roku 2018, včetně stanovisek odborů MMH, dle přílohy č. 2
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ –
za 2. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2019
611/12RM/2019 - Žádost o změnu termínu dosažení účelu_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost PROSPORTU – CZ z.s., IČO 22671072, o změnu termínu
dosažení účelu dotace poskytnuté na organizaci závodu silničních motocyklů
HAVÍŘOVSKÉHO ZLATÉHO KAHANCE NA TĚRLICKÉM OKRUHU 2019
schválit změnu termínu dosažení účelu dotace poskytnuté PROSPORTU – CZ z.s.,
IČO 22671072 na projekt „Organizace závodu silničních motocyklů
HAVÍŘOVSKÉHO ZLATÉHO KAHANCE NA TĚRLICKÉM OKRUHU 2019“
s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.08.2019
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612/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Gen. Svobody Havířov__________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 70958149
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Výzva číslo 30_19_009 o podporu v rámci
operačního programu potravinové a materiální
pomoci
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi
cca 223 522,95 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

613/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Pujmanové Havířov____________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov
– Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Výzva č.30_19_009 Operační program potravinové
a materiální pomoci
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji III
cca 236 691,00 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

614/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Jarošova Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola HavířovŠumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70968165
poskytovatel dotace:
název operačního programu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Operační program potravinové a materiální
pomoci (OP PMP)
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název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji III
cca 442 587,60 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

615/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Školní Havířov________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov
– Šumbark Školní 1/814, okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Operační program potravinové a materiální pomoci
Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji III
cca 534 996,00 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

616/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov_______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Kapitána
Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa PO 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Společně dojdeme dál II – projekt v rámci výzvy č.
02_18_063 – Šablony II
814 000,00 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace
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617/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Lípová Havířov_______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola HavířovMěsto Lípová 15, IČO: 65890701
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Operační program potravinové a materiální pomoci
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji III
cca 119 028,00 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

618/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Moravská Havířov____________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola Havířov
– Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Operační program Potravinové a materiální
pomoci
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji III
cca 150 675,00 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

619/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Petřvaldská Havířov___________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Petřvaldská 32/262 Havířov - Šumbark, IČO: 61988570
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poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Operační program Potravinové a materiální pomoci
Poskytnutí bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji - III
cca 140 000,00 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

620/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Okružní Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Operační program Potravinová a materiální pomoc
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji
cca 320 723,00 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

621/12RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ U Jeslí Havířov_______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,
IČO: 70958262
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Podpora v rámci Operačního programu
Potravinové a materiální pomoci
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou
cca 362 723,00 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace
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622/12RM/2019 - Udělení výjimky ze Zásad a mimořádné přidělení obecního bytu
- manž. Bartolomej Sivák a Denisa Siváková_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem
o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro manž.
Bartolomeje Siváka a Denisu Sivákovou, státní příslušníky Slovenské republiky,
t.b. ……………………….
2. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark manž. Bortolomeji Sivákovi a Denise Sivákové, bytem
………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018
623/12RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
situovaného v přízemí nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město nebo
Havířov-Podlesí p. Bohuslavu Polanskému, t.b. ………………………. pod
podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu
řešení pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. B. Polanským uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018
2. mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
situovaného max. v 1. poschodí nebo v domě s výtahem v kterékoliv lokalitě
města p. Heleně Šefferové, t.b. ………………………. pod podmínkou, že
nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze
dne 27.06.2018
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3. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark p. Vojtěchu Pechovi, t.b. ………………………. pod
podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy p. V. Pech předloží doklad o způsobu
řešení pohledávek vůči městu Havířov
- společnou nájemkyní bytu bude i p. Aneta Kajfoszová,
t.b. ……………………….
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018
neschvaluje
4. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark p. Ivetě Parčiové, t.b. ………………………. a Peteru Gejzovi,
t.b. ……………………….
5. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město p. Petře Harazinové, t.b. ……………………….
624/12RM/2019 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Ponczová___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období max. v 1. poschodí
nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město p. Evě Ponczové,
t.b. ………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018
625/12RM/2019 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě na ul. ………………….……………. manž. Daně Zerzánové
a
Zdeňku
Zerzánovi,
t.b.
………………………………….
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova ze dne 27.06.2018
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neschvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě na ul. ………………………. manž. Ester Hrimutové a Richardu Hrimutovi,
t.b. ……………………….
626/12RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 16 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. p. Janu Dungelovi, t.b.
………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 39 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. p. Karin Haftové, t.b.
………………………. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu
řešení pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. K. Haftovou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018
3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 0+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. p. Petře Hesové,
t.b. ………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018 s tím,
že nájemné bude hrazeno měsíčně a stanovená jistota uhrazena splátkami
ve výši 500,00 Kč/měsíc.
4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ………………………. p. Andrei Šmaňkové,
t.b. ………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018
5. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. Ing. Radimu Dudkovi, t.b.
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………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018
6. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. p. Michalu Pavlicovi, t.b.
………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018
7. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. p. Karlu Kvapilovi, t.b.
………………………. pod podmínkou, že:
- společnou nájemkyní bytu bude p. Nikol Kaperová, t.b. ……………………….
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018
8.
- udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt musí být občan
České republiky, který dovršil 18 let“, pro Renátu Převrátilovou Špilákovou,
státního příslušníka Slovenské republiky, t.b. ……………………….
- přidělení konkrétního obecního bytu č. 35 o vel. 1+3 se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě
na ul. Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí manž. Pavlu Převrátilovi,
t.b.
……………………….
a
Renátě Převrátilové
Špilákové,
t.b.
………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018
9. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. Bc. Pavlíně Bednarzové,
………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018
neschvaluje
10. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 34 o vel. 1+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. p. Orestisi Vlachopulosovi, t.b.
……………………….
11. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 1 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. …………………………. p. Charlottě Sladké,
t.b. ………………………. a p. Richardu Kullovi, t.b. ………………………….
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12. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. p. Miroslavu Počtárikovi, t.b.
……………………….
627/12RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Paula George Bunda, trvale bytem ……………………….
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 30, vel. 0+2 v domě na ul.
………………………., jehož nájemcem je p. Natálie Kiedroňová
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Lucie Kaletové, trvale bytem ……………………….
k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
5,
vel.
1+2
v domě
na ul. ………………………., jehož nájemcem je p. Ivo Miler
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Dominiky Nistorové, trvale bytem ……………………….
k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
7,
vel.
1+2
v domě
na
ul.
……………………….,
jehož
nájemci
jsou
její
rodiče
manž. Pavlína Nistorová a Štefan Nistor
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Kristýny Molinové, trvale bytem ………………………. k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
12,
vel.
1+2
v domě
na
……………………….,
jehož
nájemci
jsou
její
rodiče
manž. Rostislav Molin a Daniela Molinová
628/12RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………. s p. Romanem Olišarem,
t.b. ………………………. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. R. Olišarem uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
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2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 16 o vel. 1+4 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období
v domě
na
ul.
……………………….
s p. Jitkou Soudkovou, t.b. ………………………. pod podmínkou, že nájemní
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a stanovená jistota
uhrazena splátkami ve výši 1.000,00 Kč/měsíc
629/12RM/2019 - Záměr pachtu pozemku parc.č. 2194/21, k.ú. Prostřední Suchá______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pachtu pozemku parc.č. 2194/21, k.ú. Prostřední Suchá, zahrada o výměře
398 m2, paní Petře Mejtové a panu Janu Mejtovi, oba bytem
………………………., za účelem zahrady
630/12RM/2019 - Vypořádání přeložky vodovodu v rámci stavby „Odkanalizování části
města Havířova, V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci vypořádání stavby č. 16025 „Odkanalizování části města Havířova,
V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
1. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu
oprávněné strany, statutárního města Havířova, jako současného vlastníka sítě,
vstupovat a vjíždět na pozemky a v právu umístit, provozovat, udržovat,
opravovat či odstranit stavební objekt Přeložka vodovodu SO-06, na pozemcích
v k.ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví povinné strany, a to na parc. č. 1742/1,
ve vlastnictví Zdeňka Velčického, ………………………., na parc.
č. 1742/4, ve spoluvlastnictví Pavlíny Gajdáčkové a Miloslava Němce,
……………………….,
na
parc.
č.
1742/5
ve
vlastnictví
Romana
Bartosze
a
Olgy
Bartoszové,
……………………….
a na parc. č. 1742/6 ve vlastnictví Vítězslava Hlouška a Daniely Hlouškové,
………………………., přičemž rozsah služebnosti bude určen geometrickým
plánem vyhotoveným na náklady města a služebnost zřídí povinní ve prospěch
oprávněného bezúplatně
2. uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla
č. 442/SONP/KA/V/2019, dle návrhu v příloze č. 3, ke stavbě Přeložka vodovodu
SO-06,
vybudované
na
náklady
města
propachtovatele,
v hodnotě 215.073,15 Kč bez DPH, na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá, parc.
č. 1739/2 a parc. č. 1742/10 v majetku města a dále na pozemcích uživatelů
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vodovodu, parc. č. 1742/1, 1742/4,
1742/5 a parc. č. 1742/6 s tím,
že pachtýř - provozovatel, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, uzavře
smlouvu dohodou smluvních stran na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní
dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé smluvní straně a skončí uplynutím pachtovného
roku, kterým je ve smyslu § 2339 OZ kalendářní rok, přičemž pachtovné
činí 4,08 Kč/rok + DPH, za každý 1 m3 fakturované vody dodané konečnému
odběrateli z propachtovaného vodovodu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
k bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit v rámci vypořádání stavby č. 16025
„Odkanalizování části města Havířova, V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
1. prodej stavebního objektu Přeložka vodovodu SO-06, vybudovaného na náklady
města na pozemcích parc. č. 1739/2 a parc. č. 1742/10 v majetku města a dále
na pozemcích uživatelů vodovodu, parc. č. 1742/1, 1742/4, 1742/5 a parc.
č. 1742/6, v hodnotě 215.073,15 Kč bez DPH, jeho provozovateli, jímž jsou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, přičemž prodej se
uskuteční nejdříve po uplynutí roční zkušební doby provozování vodního díla, za
symbolickou jednorázovou úhradu 1,00 Kč
2. darování vodovodních přípojek vybudovaných na náklady města na pozemcích
uživatelů přípojek v k.ú. Prostřední Suchá
a) přípojka na pozemku parc. č. 1742/1, ve vlastnictví Zdeňka Velčického,
………………………., v hodnotě 24.960,45 Kč včetně DPH,
b) přípojka na pozemku parc. č. 1742/4, ve spoluvlastnictví Pavlíny Gajdáčkové
a Miloslava Němce, ………………………., v hodnotě 24.960,45 Kč
včetně DPH,
c) přípojka na pozemku parc. č. 1742/5 ve vlastnictví Romana Bartosze
a Olgy Bartoszové, ………………………., v hodnotě 24.960,45 Kč
včetně DPH,
d) přípojka na pozemku parc. č. 1742/6 ve vlastnictví Vítězslava Hlouška
a Daniely Hlouškové, ………………………., v hodnotě 24.994,27 Kč
včetně DPH
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631/12RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1604/1,
k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 5 m2 ) dle GP č. 1782-16/2016 ze dne
26.04.2016 a za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 7 m2 ) dle GP č. 1886-7/2019 ze dne
31.01.2019 ve prospěch pozemku parc.č. 2242/7, k.ú. Šumbark, jehož součástí
je budova č.p. 1272, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Jiří
Majerek a Zuzana Majerková, oba bytem ………………………., na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
pozemkové služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
632/12RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku města
a to parc.č. 2528/4, 2528/6, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci
stavby: č. IP-12-8021924/VB3, Prostřední Suchá 2518/11, Stříž, NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 7,20 m2 dle GP č. 3154466/2018 ze dne 29.01.2019, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 235/2, k.ú. Dolní Datyně spočívající v zřízení, umístění, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení NN 0,4 kV v rámci stavby: č. IP-12-8021670/5, Dolní Datyně 234/1,
Koštiál prip. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 13,70
m2 dle GP č. 751-440/2017 ze dne 05.09.2018, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení AYKY 3x120+70 v chráničce DVR 110 v rámci stavby: č. IP-128022321/VB4 Dolní Suchá 2329/6, Střelecká, příp. NNk za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 18,40 m2 dle GP č. 1350-340/2018 ze dne
11.10.2018, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 3.
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
633/12RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 20,38 m2
v suterénu obytného domu ul. A. S. Puškina 911/1, Havířov-Město,
p. Antonínu Kopřivovi, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 7,85 m2
v suterénu obytného domu ul. Jurije Gagarina 1505/28, Havířov-Podlesí,
p. Monice Mirošové, jako sklad pro vlastní potřebu
634/12RM/2019 - Výsledek veřejné soutěže______________________________________________
Rada města Havířova
b e r e n a v ě d o m í,
že do veřejné soutěže p. č. 2/EO/2019 na pronájem části nemovité věci – místností
o celkové výměře 81,10 m2 v 1. poschodí budovy Národní třída č. p. 1541/14a,
Havířov-Město, nebyla podána žádná nabídka
schvaluje
obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místností o celkové výměře 81,10 m2
v 1. poschodí budovy Národní třída č. p. 1541/14a, Havířov-Město
635/12RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 87,30 m2
v přízemí obytného domu ul. Fibichova 228/23, Havířov-Město, z nájemce spol.
BEST FORTY s. r. o., IČO: 29383609, na spol. KAVÁRNA DUO COFFEE s. r. o.,
IČO: 03182649
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schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- účel: kavárna a cukrárna
- nájemné 2.404,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2019
636/12RM/2019 - Žádost o kompenzaci nájemného_______________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
kompenzaci nájemného po dobu, kdy bylo nájemci znemožněno užívat pronajaté
prostory z důvodu probíhající rekonstrukce budovy zdravotního střediska
Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, spol. GYNMEDCICAL s.r.o.,
IČO: 26844010, za část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání o celkové
výměře 63,23 m2 ve 3. nadzemním podlaží, užívané jako gynekologická ordinace
637/12RM/2019 - Využití majetku – věci nalezené________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabytí nalezených movitých věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
odprodej použitelných věcí nabytých jako věci nalezené dle přílohy č. 1
prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí
638/12RM/2019 - Výpůjčka majetku příspěvkovým organizacím___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku majetku pořízeného v rámci investiční akce č. 18007 – Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II po dobu udržitelnosti projektu,
tj. do 31. 12. 2021, a to:
1. notebook, inv. číslo 000000076386,
v účetní ceně 32.670,00 Kč,
LCD monitor, inv. číslo 000000076399,
v účetní ceně 6.050,00 Kč,
software pro biofeedback stanici, inv. číslo 000000076402,
v účetní ceně 56.870,00 Kč,
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židle kancelářská, inv. číslo 000000076412,
v účetní ceně 2.151,00 Kč,
věšák W24 chrom, inv. číslo 000000076416,
v účetní ceně 1.473,00 Kč,
stůl kancelářský, inv. číslo 000000076419,
v účetní ceně 3.507,00 Kč,
křeslo Optima béžové, inv. číslo 000000076421,
v účetní ceně 4.717,00 Kč
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO:70958165, se sídlem Jarošova 851/33,
736 01 Havířov-Šumbark
2. notebook, inv. číslo 000000076390, v účetní ceně 32.670,00 Kč,
LCD monitor, inv. číslo 000000076400,
v účetní ceně 6.050,00 Kč,
software pro biofeedback stanici, inv. číslo 000000076405,
v účetní ceně 56.870,00 Kč,
židle kancelářská, inv. číslo 000000076415,
v účetní ceně 2.151,00 Kč,
věšák W24 chrom, inv. číslo 000000076418,
v účetní ceně 1.473,00 Kč,
stůl kancelářský, inv. číslo 000000076420,
v účetní ceně 3.507,00 Kč,
křeslo Optima béžové, inv. číslo 000000076422,
v účetní ceně 4.717,00 Kč
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město
Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271, se sídlem Na Nábřeží 236/5,
736 01 Havířov-Město
pověřuje

vedoucí odboru kanceláře primátora podpisem smlouvy o výpůjčce movitých věcí
Z: vedoucí KP
T: 31.05.2019
639/12RM/2019 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. úpravu odpisových plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě
činí 48 486 813,89 Kč.
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640/12RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 23. – 45.______
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 41., 42., 43., 44. a 45., dle důvodové zprávy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 41., 42., 43., 44. a 45., dle důvodové zprávy,
schválit
a) rozpočtová opatření č. 23. – 40., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 18. – 45. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2019:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery
II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
z toho: investiční příspěvek
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
z toho: investiční příspěvek
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2 246 131,61
1 134 178,08
26 161,82
1 600,00
1 084 191,71
2 423 211,04
2 008 353,30
812,62
18 096,71
484 117,00
262 972,00
8 467,94
321 008,57
95 657,10
797 319,60
19 901,76
414 857,74
2 050,20
73,00
846,90
1 149,60
1 123,30
1 527,50
1 164,00
2 029,20
907,10
2 656,10
1 053,00
1 174,80
100,00
1 958,30
974,50
65,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
z toho: vázané finanční prostředky
ZŠ a MŠ Frýdecká
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
z toho: investiční příspěvek
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
z toho: investiční příspěvek
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech
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753,90
859,70
1 076,00
75,00
1 062,30
742,30
6 119,34
4 707,92
300,00
3 535,24
35,00
3 560,24
4 837,48
160,00
2 674,08
6 824,21
3 443,44
3 907,40
4 069,70
6 149,29
10 044,18
750,00
10 654,07
350,00
1 910,62
3 184,83
60,00
1 365,94
4 036,98
3 320,60
60 695,00
23 619,00
43 978,48
22 829,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

61 340,00 tis. Kč
2 460,00 tis. Kč
48 423,00 tis. Kč
7 480,00
46 519,00
+177 079,43
0,00
-105 000,00
+282 079,43

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

641/12RM/2019 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2018_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
1. výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2018,
dle důvodové zprávy a příloh,
2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2018 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy a příloh
ukládá
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2018 do účetních výkazů za
období leden – červen 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem
zřízených příspěvkových organizací za rok 2018, dle důvodové zprávy a příloh.
642/12RM/2019 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit návrh na zhodnocení finančních prostředků
Fondu rezerv a rozvoje (FRR) ve výši 30 000 000,00 Kč na dobu 1 roku formou
spořicího účtu
ukládá
ekonomickému odboru předložit nabídky bank
Z: vedoucí EO
T: 27.05.2019
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643/12RM/2019 - Informace o odmítnutí návrhu na pořízení změny Územního plánu Havířov___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informaci o odmítnutí návrhu
na pořízení změny Územního plánu Havířov na pozemku parc.č. 125/5
v k.ú. Prostřední Suchá
644/12RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. realizaci těchto investičních akcí z rozpočtu města na rok 2019:
a) stavba č. 19002 Náhradní zdroj napětí pro budovu MMH,
předpokládaná cena 4.114.000 Kč včetně DPH
b) stavba č. 18015 Snižování spotřeby energie MŠ Moravská,
detaš. pracoviště U Školy, Havířov – Dolní Suchá, předpokládaná
cena 12.100.000 Kč včetně DPH
2. pořízení projektové dokumentace z rozpočtu města na rok 2019:
stavba č. 19003 Chodník na ul. Šumbarská v úseku mezi ulicemi Chrpová a Nad
Tratí, předpokládaná cena 302.500 Kč včetně DPH
645/12RM/2019 - VZ/125/OÚR/19 – „Areál volného času – 1. etapa“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky_________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/125/OÚR/19 – „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026) od společnosti
EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 452 74 924
s nabídkovou cenou 5.597.089,20 Kč bez DPH (6.772.478,00 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/125/OÚR/19 – „Areál
volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026)
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ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/125/OÚR/19 – „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba
č. 3026)
Z: vedoucí OÚR
T: 5/2019
646/12RM/2019 - VZ/126/OÚR/19 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/126/OÚR/19 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“
(stavba č. 17036) od společnosti EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha
1 – Nové Město, IČ: 452 74 924 s nabídkovou cenou 4.929.194, 90 Kč bez DPH
(5.964.325,90 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/126/OÚR/19 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ takto:
2. místo: PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 277 13 130
s nabídkovou cenou 5.232.124,40 Kč bez DPH
(6.330.870,60 Kč vč. DPH)
3. místo: ALPINE Bau CZ a.s., Závod Ostrava, Šenovská 463/393,
717 00 Ostrava – Bartovice, IČ: 02604795
s nabídkovou cenou 5.909.476,50 Kč bez DPH
(7.150.466,60 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/126/OÚR/19 –
„Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (stavba č. 17036)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/126/OÚR/19 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M.
Pujmanové“ (stavba č. 17036)
Z: vedoucí OÚR
T: 5/2019
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647/12RM/2019 - VZ/114/OÚR/19 – „Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák“
– rozhodnutí o výběru________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/114/OÚR./19 - „Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák“
(číslo stavby 19004) od společnosti Igea s.r.o., Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava
Přívoz IČO: 02929368 s nabídkovou cenou 592.000, 00 Kč bez DPH
(716.320,00 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/114/OÚR/19 –
„Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák“ (číslo stavby 19004)
takto:
2. místo: Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice,
IČO: 48391531 s nabídkovou cenou 1.150. 000,00 Kč bez DPH
(1.391.500,00 Kč vč. DPH)
3. místo: KONEKO spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO: 00577758
s nabídkovou cenou 1.216.300,00 Kč bez DPH
(1.471.723,00 Kč vč. DPH)
4. místo: HydroIgea s.r.o., Lešetinská 676/68, 719 00 Ostrava, IČO: 02929368
s nabídkovou cenou 1.498.000,00 Kč bez DPH
(1.812.580,00 Kč vč. DPH)
5. místo: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno,
IČO: 26475081 s nabídkovou cenou 1.898.000,00 Kč bez DPH
(2.296.580,00 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na služby veřejné zakázky malého rozsahu VZ/114/OÚR/19 –
„Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák“ (číslo stavby 19004)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení a
smlouvu na služby veřejné zakázky malého rozsahu VZ/114/OÚR/19 „Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák“ (číslo stavby 19004)
Z: vedoucí OÚR
T: 04/19
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648/12RM/2019 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – PD a AD“
– uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 696/OÚR/18____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 696/OÚR/18 dle Článku III této SoD
o dodatečné projektové práce a inženýrské činnosti za cenu 140 000,00 Kč
bez DPH (169 400,00 Kč včetně DPH) v rozsahu dle Přílohy
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 696/OÚR/18 na projektové práce
a inženýrské činnosti pro stavbu č. 18029 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893
na ul. U Jeslí na denní stacionář“ se zhotovitelem MARPO s.r.o., 28. října 66/201,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 410 33 078 dle bodu 1 tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 696/OÚR/18 ze dne 20.09.2018
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 696/OÚR/18 ze dne
20.09.2018
Z: vedoucí OÚR
T: 04/2019
649/12RM/2019 - Budoucí finanční zajištění veřejné zakázky v roce 2020 - Provozování
bikesharingu v Havířově______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit budoucí finanční zajištění veřejné zakázky v roce 2020 „Provozování
bikesharingu v Havířově“
uložit zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020 do výdajové
části rozpočtu odboru komunálních služeb (OJ 8) finanční prostředky ve výši
2 420 000,- Kč na realizaci veřejné zakázky „Provozování bikesharingu v
Havířově“
Z: vedoucí EO
T: 09/2019
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650/12RM/2019 - Vyúčtování ztráty dopravců – příměstská doprava za r. 2018_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky hospodaření dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s.,
ČSAD Frýdek-Místek a.s. za r. 2018 dle důvodové zprávy.
651/12RM/2019 - Vyúčtování ztráty dopravce v Městské hromadné dopravě Havířov za r. 2018_
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov
za r. 2018 dle důvodové zprávy.
652/12RM/2019 - Smlouva o obstarání díla - Rákosníčkovo hřiště___________________________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s vybudováním dětského hřiště v ceníkové ceně 1.678.455,- Kč dle přílohy č. 2
Smlouvy o obstarání díla - Nákresu hřiště (dále jen projekt), na pozemku
ve vlastnictví města parc. č. 273, k. ú. Bludovice (dále jen pozemek), společností
Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Praha 5, Národní 1359/11,
PSČ 158 00, IČO: 26178541 (dále jen společnost Lidl ČR),
2. s bezúplatným užíváním pozemku společností Lidl ČR za účelem vybudování
projektu po dobu výpůjčky maximálně 29 dní ode dne převzetí pozemku,
3. s bezúplatným nabytím vlastnictví projektu do majetku města a s bezúplatným
nabytím práv souvisejících s projektem (zejména práva se záruční odpovědností
za vady projektu) od společnosti LIDL ČR,
4. s bezúplatným poskytnutím sublicence k autorskému dílu „Rákosníček“
od společnosti LIDL ČR,
5. s ponecháním a provozováním projektu minimálně po dobu 10ti let,
6. se strpěním umístění loga společnosti Lidl ČR na projektu za jednorázovou
odměnu od společnosti LIDL ČR ve výši 10 000,- Kč bez DPH
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pověřuje
1. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
o obstarání díla dle přílohy č. 1
2. vedoucí odboru komunálních služeb podpisem přebírajícího
a předávajícího protokolu
Z: vedoucí OKS
T: 5/2019
653/12RM/2019 - Petice občanů ul. Gogolova a okolí ve věci řešení parkovacích míst___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
petici občanů na ul. Gogolova týkající se věci parkování
schvaluje
návrh odpovědi podavateli petice p. Rudolfu Kurovskému v příloze č. 2
ukládá
odboru komunálních služeb zajistit odeslání odpovědi podavateli petice
Z: vedoucí OKS
T: 24.04.2019
654/12RM/2019 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
2. rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (samostatně každá komunikace)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne
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5. doba realizace veřejné zakázky:
termín zahájení:
termín dokončení:
6. hodnotící kritérium:

v období 1. června 2019 až 31. října 2019
do 10 kalendářních dnů ode dne předání
staveniště (samostatně každá komunikace)
Nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Za nejnižší nabídkovou cenu bude brán
součet nabídnutých cen za opravu 1m2
asfaltového povrchu vozovky a za
výškovou úpravu 1 ks armatury
inženýrských sítí vynásobených
předpokládaným počtem v roce
2019 s ohledem na aktuální potřeby

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné prohlášení ne
starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich
zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. ekonomickou kvalifikace:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých
za posledních 5 let přede dnem podání nabídky, včetně osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací
v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud
prokáže poskytnutí min. 3 stavebních zakázek uvedených v seznamu, přičemž
předmětem každé zakázky musela být rekonstrukce nebo výstavba komunikace
pro motorová vozidla s asfaltobetonovou pokládkou v minimální hodnotě
500.000,- Kč bez DPH
- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující
osoby (dále jen „autorizace“) v oboru dopravní stavby pro stavbyvedoucího
a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat
odborné vedení provádění stavby
11. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální
výši 2.000.000,- Kč
- záruka 36 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
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13. ložení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
Z: vedoucí OKS
T: 05/2019
655/12RM/2019 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 2. pololetí roku 2018______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města:
- Sociální služby města Havířova, IČO 60337583 (dále jen „SSmH“),
- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO 75139243 (dále jen
„DSH“),
- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
IČO 00847470 (dále jen „SANTÉ“),
za rok 2018 dle přílohy č. 1
2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 2. pololetí roku 2018
včetně stanoviska odboru sociálních věcí dle přílohy č. 2
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - SSmH, DSH
a Santé – za 2. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO
Z: vedoucí OSV
T: duben 2019
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656/12RM/2019 - Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 5. 2019___
Rada města Havířova
stanoví
plat ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb se sídlem Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí
a řediteli Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Jaroslava
Seiferta 1530/14, Havířov-Město
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací
Z: vedoucí OSV
T: duben 2019
657/12RM/2019 - Schválení účetních závěrek za rok 2018 městem zřízených příspěvkových
organizací__________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2018
příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1 - 3
schvaluje
účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018 příspěvkových organizací
zřízených městem
1. Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583
2. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243
3. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČO: 00847470
v rozsahu příloh č. 1 - 3
ukládá
vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2018
příspěvkových organizací zřízených městem
Z: vedoucí OSV
T: duben 2019
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem protokolů o schválení účetních
závěrek
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658/12RM/2019 - „Pořízení automobilu pro SSMH“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________________
Rada města Havířova
s ch v a l u j e
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky „Pořízení automobilu pro SSMH“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení předmětu plnění na části:

ne
ne

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

ne
ne
ano
ne

4. variantní nabídky:

ne

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

6. hodnotící kritérium:

první polovina června 2019
(účinnost smlouvy)
dle návrhu dodavatele, maximálně
však do 120 kalendářních dnů ode
dne účinnosti smlouvy
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání
nabídky

8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku, 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
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
10. podmínky zadávacího řízení:
- požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky dle Přílohy č. 1
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 2
- záruka dle výrobce
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11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 3
13. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem dokumentů souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení automobilu
pro SSMH“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Pořízení automobilu pro SSMH“
Z: vedoucí OSV
T: duben 2019
659/12RM/2019 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu pro příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí,
IČ 00847470, ve výši 11 444 000 Kč a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pověřuje
ředitelku organizace Mgr. Michaelu Rosovou podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: ředitelka Santé
T: květen 2019
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660/12RM/2019 - Přijetí finančního daru_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizací SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově –
Podlesí, IČ 00847470, od Hanon Systems Autopal s.r.o., Lužická 984/14, 741 01
Nový Jičín, IČ 26914620 na podporu dramaterapie v Denním stacionáři na ulici
Čelakovského 1240/4, Havířov – Podlesí.
Z: ředitelka Santé
T: květen 2019
661/12RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci OKD, a.s._____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí, podání žádosti
o dotaci OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly, IČO: 05979277,
v hodnotě 100 000 Kč.
662/12RM/2019 - Pořízení investičního majetku pro středisko Zámek PO SSRZ Havířov_______
Rada města Havířova
s ch v a l u j e
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
Těšínská 1296/2a, Havířov – Podlesí, IČO: 00306754, pořízení účelového
investičního majetku pro středisko Zámek Havířov:
konvektomat, podstavec a sprcha v pořizovací ceně 55 657,00 Kč bez DPH,
67 344,97 korun vč. DPH.
663/12RM/2019 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov, Jaroslava Seiferta
1530/14, Havířov-Město, IČ 75139243, ve výši 32 695 000 Kč a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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pověřuje
ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: ředitel DsH, p.o.
T: květen 2019
664/12RM/2019 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova
1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, ve výši 12 398 000 Kč a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana Černého
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: ředitel SSmH
T: květen 2019
665/12RM/2019 - Souhlas s přijetím věcného daru________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, přijetí
věcného daru – multisenzorické pomůcky „Nanoušovy lumpárny“ pro klienty
„Poradenského střediska pro rodinu a dítě RaD“ ve výši 2 000 Kč od spolku ZEMĚ,
z.s., Volgogradská 2491/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 03539121
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana Černého
podpisem Darovací smlouvy na věcný dar
Z: ředitel SSmH
T: květen 2019
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666/12RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město:
Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:
Celkové náklady na projekt:
Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování:

Nadační fond VEOLIA
Minigranty 2019
Book! Con aneb Knihovna budoucnosti
30 000 Kč
30 000 Kč
0 Kč

667/12RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - změna stanov____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále
jen „společnost TSH a.s.“) o změnu stanov dle Přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1. změnu stanov společnosti TSH a.s. dle Přílohy č. 2
2. nové znění stanov společnosti TSH a.s. dle Přílohy č. 3
668/12RM/2019 - ZPŘ/90/OÚR/19 - „Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová - Šumbark“
- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy______________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava,
se sídlem 747 05 Opava, Holasická 1632/57, IČO: 25606468, který předložil
ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/90/OÚR/19 „Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová - Šumbark“, jak vyplývá z přílohy
č. 2
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2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/90/OÚR/19 - „Výstavba
retenční nádrže v lokalitě Chrpová - Šumbark“ s dodavatelem POHL cz, a.s.,
odštěpný závod Opava, se sídlem 747 05 Opava, Holasická 1632/57,
IČO: 25606468, s nabídkovou cenou 9.014.499,50 Kč včetně DPH
(7.449.999,59 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru
pověřuje
náměstek primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů
dle ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 16.04.2019
2. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění Podmínek
účasti vybraného
dodavatele na základě
dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí
lhůty k podání námitek
proti rozhodnutí o výběru
669/12RM/2019 - Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 29.04.2019______
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se
bude konat dne 29. dubna 2019 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle přílohy
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670/12RM/2019 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova od 01.05.2019 do 31.10.2019 dle přílohy č. 1 a č. 2
2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové byty pro
rok 2019 dle přílohy č. 3
671/12RM/2019 - Mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou – Bruno Chwistek_
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení bytu velikosti 0+1 v Domě s pečovatelskou službou hodnou
zvláštního zřetele panu Brunovi Chwistkovi, trvale bytem …………………………
672/12RM/2019 - „Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, projekt Taxík Maxík“ – zapojení se
do projektu_________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace o projektu Nadace Charta 77 – Konta Bariéry, projektu Taxík Maxík
schvaluje
zapojení statutárního města Havířov do projektu Taxík Maxík,
Nadace Charty 77 – Konta Bariéry
ukládá
předložit k podpisu žádost o zapojení do projektu dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSV
T: duben 2019
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673/12RM/2019 - Žádost o výpůjčku - JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s._________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost JUDO CLUBU HAVÍŘOV z.s., IČO: 66182760, o výpůjčku Sportovní haly
Slávie na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, pro konání mezinárodní judistické
soutěže „Memoriál Saši Jurečky“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
schvaluje
výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie JUDO CLUBU HAVÍŘOV z.s.,
IČO: 66182760, pro konání „Memoriálu Saši Jurečky“ ve dnech 16. - 17. 11. 2019,
za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor
674/12RM/2019 - Schválení uzavření smlouvy na vytvoření koncepce rozvoje a strategie
nákupů ICT________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z Čl. III odst. 3 a 4 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14. 9. 2016 pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Vytvoření koncepce rozvoje a strategie
nákupů ICT“
2. uzavření smlouvy na realizaci VZ „Vytvoření koncepce rozvoje a strategie
nákupů ICT“ se společností DP Com Tel s.r.o., IČO: 25113437, se sídlem
Náměstí Přemyslovců 16/9, Nymburk, 288 02, za podmínek:
- nejvýše přípustné ceny za celou dobu trvání smlouvy a všech prací
ve výši 1.196.000 Kč bez DPH
- realizace smlouvy do 90 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy
- poskytnutí záruky v délce trvání min. 24 měsíců
- ujednání smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za každé jednotlivé
porušení povinností ze strany dodavatele
pověřuje
primátora města podpisem smlouvy na vytvoření koncepce rozvoje a strategie
nákupů ICT
Z: vedoucí ORG
T: květen 2019
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675/12RM/2019 - Zrušení usnesení RMH č. 434/8RM/2019________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH č. 434/8RM/2019 ze dne 18.2.2019, kterým se pozastavily realizace
investic do městské části Životice, protože riziko oddělení městské části Životice od
města Havířova kvůli nesplnění zákonných podmínek oddělení zaniklo

Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r.
náměstek primátora
pro investice a chytré město
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