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USNESENÍ
z 13. schůze Rady města Havířova
konané dne 06.05.2019

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 13. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.05.2019
676/13RM/2019 - Zvolení ověřovatele 13. schůze RMH, konané dne 06.05.2019
677/13RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 12. schůze RMH, konané dne 15.04.2019
678/13RM/2019 - Schválení pořadu 13. schůze RMH, konané dne 06.05.2019
679/13RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 13. RMH
680/13RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zrušení rezervního fondu, zřízení investičního fondu,
změna stanov
681/13RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
682/13RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město
683/13RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
684/13RM/2019 - „Příprava projektových dokumentací“- zahájení zadávacího řízení
685/13RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
686/13RM/2019 - Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti DREMILO s.r.o.
687/13RM/2019 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark
688/13RM/2019 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 365, k.ú. Havířov-město
689/13RM/2019 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá
690/13RM/2019 - Pacht pozemku parc.č. 2194/21, k.ú. Prostřední Suchá
691/13RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
692/13RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
693/13RM/2019 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí úklidové firmě
694/13RM/2019 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci
695/13RM/2019 - Pronájem části nemovité věci
696/13RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí v obytných domech
697/13RM/2019 - Souhlas s podnájmem a s umístěním sídla spolku
698/13RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
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699/13RM/2019 - Úprava výsledku hospodaření za rok 2018 MŠ Radniční
700/13RM/2019 - Souhlas s přijetím darů
701/13RM/2019 - Souhlas s granty - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
702/13RM/2019 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov-Šumbark“
(stavba č. 17012) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
703/13RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Gen. Svobody Havířov
704/13RM/2019 - Souhlas s grantem - ZŠ Moravská Havířov
705/13RM/2019 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku - ZŠ Moravská Havířov
706/13RM/2019 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - MŠ Radniční
Havířov
707/13RM/2019 - Udělení souhlasu k úkonům konaným v rámci dotačního řízení na výkon
sociální práce
708/13RM/2019 - Vyjádření statutárního města Havířova ke změně č. 6 Územního plánu Orlové
709/13RM/2019 - VZ/182/OÚR/19 – ,,Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
710/13RM/2019 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ – uzavření
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18
711/13RM/2019 - „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/19
712/13RM/2019 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků
713/13RM/2019 - Informativní zpráva o hromadném očkování psů proti vzteklině v r. 2019
714/13RM/2019 - Elektrická energie a zemní plyn na rok 2020 a 2021 - vyhodnocení
715/13RM/2019 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením
O7 pro pana Majera
716/13RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov
717/13RM/2019 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o příspěvek
z nadačního fondu
718/13RM/2019 - Informace o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR – Rekonstrukce
dětského hřiště v parku Fibichova
719/13RM/2019 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín
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720/13RM/2019 - ZPŘ/115/OÚR/19 - „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa“ –
rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
721/13RM/2019 - ZPŘ/116/OÚR/19 - „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova,
Havířov-Město“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
722/13RM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady 21.5.2019
723/13RM/2019 - Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova
724/13RM/2019 - Dodatek č. 3 k Zásadám pro nájem bytů v domech zvláštního určení (DPS)
v majetku statutárního města Havířova
725/13RM/2019 - Dodatek č. 1 k Zásadám pro vznik nájmu v domech zvláštního určení
v majetku statutárního města Havířova (bezbariérové byty)
726/13RM/2019 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy,
Havířov - Dolní Suchá“ - zahájení zadávacího řízení
727/13RM/2019 - KŘMR/203/KP/19 - „Provozování bikesharingu v Havířově“ rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení
728/13RM/2019 - Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení zadávacího řízení
729/13RM/2019 - Jmenování vedoucího oddělení kontroly a interního auditu odboru
kancelář primátora
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USNESENÍ
z 13. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.05.2019
676/13RM/2019 - Zvolení ověřovatele 13. schůze RMH, konané dne 06.05.2019_______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 13. schůze Rady města Havířova,
konané dne 06.05.2019
pana Ing. Jiřího MARTINKA, MBA
677/13RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 12. schůze RMH, konané dne 15.04.2019__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 12. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 15.04.2019
678/13RM/2019 - Schválení pořadu 13. schůze RMH, konané dne 06.05.2019_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 13. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.05.2019
dle přílohy.
679/13RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 13. RMH__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
377/8RM/2019

Předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 1/2019
programu Státního fondu životního prostředí – bezúročné
půjčky
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389/8RM/2019

Smluvní vztahy k pozemkům k.ú. Havířov-město
u Prvního havířovského minipivovaru na ul. Selská

vypouští
úkoly: krátkodobé
129/3RM/2018
317/7RM/2019
318/7RM/2019
350/7RM/2019
416/8RM/2019
440/9RM/2019
454/10RM/2019
480/10RM/2019
502/10RM/2019
504/10RM/2019
545/11RM/2019
547/11RM/2019
566/11RM/2019
568/11RM/2019
572/11RM/2019
576/11RM/2019
577/11RM/2019
593/12RM/2019
600/12RM/2019
605/12RM/2019
606/12RM/2019
607/12RM/2019
645/12RM/2019
646/12RM/2019
647/12RM/2019

MŠ Resslova Havířov (dnes odloučené pracoviště MŠ
Radniční) – zpráva k zjištěním revize účetnictví
Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty
pro děti předškolního věku“
Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty
pro žáky 1. stupně základních škol“
Mobilní dřevěné domky – uskladnění
Návrh investic pro Městskou hromadnou dopravu Havířov
v r. 2019
Projekt „Bikesharing ve městě Havířově“
Souhlas s poskytnutím finančního daru
Výsledek veřejné soutěže
Dodatek č. 19 ke smlouvě o zajištění Městské hromadné
dopravy Havířov v r. 2019
Dodatek č. 17 ke smlouvám s dopravci – příměstská
doprava v Havířově v r. 2019
Pronájem části pozemku parc.č. 423, k.ú. Havířov-město
Zřízení pozemkové služebnosti
„Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Výpůjčka dřevěných prodejních domků
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku
města
Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD
Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení
zadávacího řízení
Schválení účetních závěrek za rok 2018 městem zřízených
příspěvkových organizací
Návrh osobního příplatku ředitelkám ZŠ Kapitána Jasioka
Havířov a MŠ Lípová Havířov
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky
v MŠ Radniční Havířov, odl. pracoviště Resslova
VZ/125/OÚR/19 – „Areál volného času – 1. etapa“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
VZ/126/OÚR/19 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M.
Pujmanové“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
VZ/114/OÚR/19 – „Odkanalizování části města Havířova
– lokalita Důlňák“ – rozhodnutí o výběru
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648/12RM/2019
653/12RM/2019
655/12RM/2019
656/12RM/2019
657/12RM/2019
658/12RM/2019
660/12RM/2019
672/12RM/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
Petice občanů ul. Gogolova a okolí ve věci řešení
parkovacích míst
Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku
2018
Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových
organizací od 1. 5. 2019
Schválení účetních závěrek za rok 2018 městem zřízených
příspěvkových organizací
„Pořízení automobilu pro SSMH“ – zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Přijetí finančního daru
„Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, projekt Taxík Maxík“
– zapojení se do projektu

680/13RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zrušení rezervního fondu, zřízení investičního fondu,
změna stanov_______________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Havířov-Město, Karvinská 1461/66, 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.“)
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece
rozhodla
1. o zrušení rezervního fondu společnosti TSH a.s.
2. o zřízení investičního fondu společnosti TSH a.s.
3. o převedení finančních prostředků ze zrušeného rezervního fondu do investičního
fondu
schvaluje
1. tyto změny stanov společnosti TSH a.s. s účinností od 1.6.2019
Úvodní strana – mění se logo společnosti TSH a.s. dle Přílohy č. 1
Článek 11 Valná hromada
11.1.3. písm. m) vypouští se text písmene m), který zní: „do výlučné
působnosti valné hromady náleží rozhodování o zvýšení
rezervního fondu nad hranici určenou stanovami“
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Článek 12 Představenstvo
12.1.2.
nově se vkládá písm. m), které zní: „předkládá valné
hromadě návrh na vytvoření nových fondů společnosti
v souladu s ustanovením článku 18 odstavec 18.3.“
Článek 16 Finanní hospodaření společnosti
1.4.2.
Stávající text první věty: „Z vytvořeného čistého zisku se
provede doplnění rezervního fondu podle těchto stanov
nejméně 5%, sociálního fondu nejméně 10%, prioritní
dividendy 35%.“
se nahrazuje textem: „Z vytvořeného čistého zisku se
provede doplnění investičního fondu nejméně 5 %,
sociálního fondu nejméně 10 %, prioritní dividendy 35 %.“
16.5.2.
Stávající text: „K úhradě ztrát společnosti se přednostně
použijí prostředky rezervního fondu.“
se nahrazuje textem: „K úhradě ztrát společnosti se
přednostně použijí prostředky nerozděleného zisku,
popřípadě jiných vytvořených fondů.“
Článek 17 Rezervní fond
17.1. až 17.6. se vypouští a vkládá se odstavec 17.1., který nově zní takto:
„17.1. Společnost nevytváří rezervní fond ze zisku společnosti.“
Článek 18 Další fondy
Stávající text Článku 18 se vypouští a nahrazuje se textem:
„Článek 18
Další fondy
18.1
Investiční fond
18.1.1. Společnost vytváří investiční fond ve výši 5 % ze zisku společnosti.
18.1.2. Investiční fond lze použít na financování investic společnosti.
18.1.3. O použití investičního fondu rozhoduje představenstvo společnosti
po předchozím souhlasu dozorčí rady.
18.2
Sociální fond
18.2.1. Jako další fond společnost vytváří sociální fond, a to z těchto zdrojů:
a) nejméně 10 % z čistého zisku společnosti,
b) ze splátek půjček poskytnutých ze sociálního fondu,
c) z peněžních a jiných darů,
d) z nerozděleného zisku minulých let.
18.2.2. Sociální fond lze použít k financování sociálních, zdravotních
a rekreačních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců a jejich
rodinných příslušníků.
18.3
Další fondy
18.3.1. Společnost může zřídit i další fondy po schválení valnou hromadou.
O pravidlech pro jejich použití a o způsobu hospodaření rozhoduje
představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady.
18.3.2. O zřízení dalších fondů a o přídělu finančních prostředků do těchto
dalších fondů rozhoduje valná hromada společnosti.“
8
USNESENÍ
z 13. schůze Rady Města Havířova
konané dne 06.05.2019

Článek 26 Účinnost stanov
26.1. Stávající text „Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje
dosavadní znění stanov společnosti ze dne 4.6.2014.“
se nahrazuje textem: „Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje
dosavadní znění stanov společnosti ze dne 27.07.2016.“
26.2. Stávající text „Tyto stanovy byly schváleny Radou města Havířova,
v působnosti valné hromady společnosti, usnesením čís. 2155/47RM/2016
ze dne 27.7.2016 a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti, s výjimkou
těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov účinnosti po zápisu těchto
skutečností do obchodního rejstříku.“
se nahrazuje textem: „Tyto stanovy byly schváleny Radou města Havířova,
v působnosti valné hromady společnosti, usnesením čís. ……./..RM/2019
ze dne 06.05.2019 a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti dnem
01.06.2019, s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov
účinnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
2. nové znění stanov společnosti TSH a.s. s účinností od 1.6.2019 ve znění
Přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem stanov společnosti
TSH a.s.
ukládá
1. předložit stanovy společnosti TSH a.s. k podpisu náměstkovi primátora
pro investice a chytré město
Z: vedoucí OPS
T: 20.05.2019
2. doručit nové znění stanov společnosti TSH a.s. (notářský zápis) do sbírky listin
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka
1664
Z: představenstvo TSH a.s.
T: 06/19
3. předložit Radě města Havířova informaci o doručení změny stanov společnosti
TSH a.s. do sbírky listin v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě v oddíle B, vložka 1664
Z: představenstvo TSH a.s.
T: 06/19
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681/13RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,
dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu
a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného
usnesení rady města s účinností od 15. 4. 2019, 1. 5. 2019 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
682/13RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město___
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 5. 2019 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
683/13RM/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. 22 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
b) Byt č. 8 o velikosti 0+1 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………..
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c) Byt č. 30 o velikosti 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
d) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1079/14, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
e) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1029/67, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
f) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1121/81c, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
g) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1106/9, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
h) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1152/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….…
i) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
j) Byt č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
k) Byt č. 7 o velikosti 1+4 na ulici Komunardů 984/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
l) Byt č. 53 o velikosti 1+1 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
m) Byt č. 29 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………..
n) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1083/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
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o) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 999/54, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
p) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1074/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
q) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Balzacova 1187/8, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
r) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 427/23, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru
pronájmu
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: 15.05.2019
684/13RM/2019 - „Příprava projektových dokumentací“- zahájení zadávacího řízení__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou
v užším řízení „Příprava projektových dokumentací“
2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ano
následné zakázky (opce):
ne
3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace
přenesení daňové povinnosti:

ne
ne
ne
ne

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

užší řízení

5. Zadávací lhůtu:

120 dnů
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6. Výši požadované jistoty:

nepožaduje se

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:
9. Kritérium hodnocení:

05/2019
dle nabídky dodavatele, maximálně však
do 150 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy
Celková cena v Kč bez DPH (váha 80 %)
Termín realizace (váha 20 %)

10. Zadávací podmínky:
- záruka min. 60 měsíců
- financování do výše 100 % 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.
pověřuje
1. společnost PMA tender s.r.o., IČO: 03584607, se sídlem Lipová 906/1,
Staré Brno, 602 00 Brno, realizací zadávacího řízení rozsahu § 43 ZZVZ.
2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek
3. společnost PMA tender s.r.o., IČO: 03584607, se sídlem Lipová 906/1,
Staré Brno, 602 00 Brno, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů uvedených
v bodě 2. tohoto pověření
685/13RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 29.04.2019 dle příloh 2. důvodová
zpráva
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686/13RM/2019 - Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti DREMILO s.r.o.___
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemků parc.č. 34 o výměře 262 m2, parc.č. 35 o výměře 967 m2,
části parc.č. 37 o výměře cca 430 m2, parc.č. 63/2 o výměře 5 962 m2 a části
pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 1250 m2 v kat. území Dolní Suchá, celková
výměra cca 8 871 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena až na
základě geometrického zaměření, společnosti DREMILO s.r.o., se sídlem Sládkova
372/, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 04564341 za účelem dřevovýroby
(pila, truhlárna)
687/13RM/2019 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, katastrální území Šumbark
o výměře 5 m2, společnosti TRANET CODRE s.r.o. se sídlem V Zátiší 810/1,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 05980585 k již postavenému prodejnímu
stánku s prodejem novin, časopisů, potravin a smíšeného zboží
688/13RM/2019 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 365, k.ú. Havířov-město_
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 365, k.ú. Havířov-město, ostatní
plocha o výměře 1968 m2, Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska
v Havířově, IČO: 48806030, Haškova 1, 736 01 Havířov-Město, za účelem užívání
hřiště a zahrady, včetně staveb
689/13RM/2019 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá______________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha
o výměře cca 1,5 m2, pro Českou poštu, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4,
Praha 1, Region Severní Morava, Poštovní 1368/20, Ostrava 1, IČO: 47114983,
za účelem umístění poštovní odkládací schránky sloužící k uložení zásilek
pro poštovní doručovatele během doručovatelských pochůzek, na dobu určitou
od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2029
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o výpůjčce
pozemku
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
690/13RM/2019 - Pacht pozemku parc.č. 2194/21, k.ú. Prostřední Suchá_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pacht 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, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 6. 2019,
za pachtovné ve výši 3.588,00 Kč/rok
a
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2194/21, k.ú. Prostřední Suchá, zahrada
o výměře 398 m2, s panem Petrem Kurkou, ……………………., a paní Jozefínou
Kurkovou, ………………………………, dohodou ke dni 31. 5. 2019
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem pachtovní smlouvy
a dohody o ukončení nájmu pozemku
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
691/13RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s._____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č.1427,
1442, 1457, 1459, 1468, 1474, 1482, 1485, 1498/1, 1503, 1504, 1520, 1529,
1531/3, 5035, k.ú. Havířov - město spočívající v povinnosti strpět uložení
vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly a mechanismy při
provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu
a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů v rámci
stavby „ Havířov – Město, ul. U Lesa, Stavbařská, Zednická, Komenského –
rekonstrukce vodovodních řadů “ za jednorázovou úhradu ve výši 406.640,00 Kč +
DPH, o výměře 2.033,20 m2 dle GP č. 2294-192/2018 ze dne 27.02.2019, na dobu
neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem : 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
692/13RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 35,18 m2 v přízemí samostatné části budovy zdravotního střediska
ul. Studentská č. p. 1548/26, Havířov-Podlesí, spolku SPMP ČR pobočný spolek
Havířov, IČO: 70984964, jako kancelář spolku
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 12,80 m2
v suterénu obytného domu ul. Mánesova 998/52, Havířov-Město,
p. Šárce Fečkaninové, jako sklad pro vlastní potřebu
693/13RM/2019 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí úklidové firmě_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu částí nemovitých věcí – místností o celkové výměře 93,63 m2
v suterénech obytných domů v majetku statutárního města Havířova dle přílohy
materiálu, spol. PEGASUS Service s.r.o., IČO: 02029375, jako úklidové místnosti
694/13RM/2019 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 127,26 m2 ve 3. nadzemním podlaží zdravotního střediska
Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, nájemci spol. Ad Gyn, spol. s r.o.,
IČO: 01406434, k dalšímu provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru
gynekologie a porodnictví
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695/13RM/2019 - Pronájem části nemovité věci__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 105,87 m2 ve 3. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86,
ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nájemkyni MUDr. Janě Alešové,
IČO: 60784571, dohodou k 30. 6. 2019
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 105,87 m2 ve 3. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86,
ul. Svornosti 2, Havířov-Město, spol. JANA ALEŠOVÁ s.r.o., IČO: 25841424,
za podmínek:
- účel: gynekologická ordinace
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2019
- platba nájmu a záloh za služby čtvrtletně
- nájemné 1.206,00 Kč/m2/rok bez DPH
- souhlas s podnájmem pro MUDr. Janu Alešovou, IČO: 60784571,
za podmínek shodných s nájemní smlouvou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení
nájmu a nájemní smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2019
696/13RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí v obytných domech_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 8,50 m2 v suterénu
obytného domu ul. Mánesova 991/46, Havířov-Město, p. Evě Souradové,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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3. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
697/13RM/2019 - Souhlas s podnájmem a s umístěním sídla spolku_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 104a,b
o výměře 37,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2
v přízemí objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého č. p. 689/2,
Havířov-Město, nájemci spol. MATOSA PROFISTAV s.r.o., IČO: 05510775,
pro spolek Basketbalový Club Slavia Havířov, z.s., IČO: 05332311
2. umístění sídla spolku Basketbalový Club Slavia Havířov, z.s., IČO: 05332311,
v budově ul. Palackého č. p. 689/2, Havířov-Město, po dobu trvání podnájemního
vztahu
698/13RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 46. a 47., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 46. a 47.,
dle důvodové zprávy a příloh.
699/13RM/2019 - Úprava výsledku hospodaření za rok 2018 MŠ Radniční___________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
úpravu výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, z důvodu revize účetnictví MŠ
Resslova za rok 2017, dle důvodové zprávy a přílohy
18
USNESENÍ
z 13. schůze Rady Města Havířova
konané dne 06.05.2019

ukládá
městem zřízené příspěvkové organizaci zapracovat veškeré úkony vyplývající
z rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 do účetního výkazu za období leden
– červen 2019
700/13RM/2019 - Souhlas s přijetím darů_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
- finanční dar ve výši 17 000,00 Kč od společnosti BONATRANS GROUP a.s.,
Revoluční 1234, 735 94 Bohumín, IČO: 27438678 na nákup knížek pro žáky
školy
2. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- věcný dar v hodnotě 3 200,00 Kč od OBI Havířov, Před Tratí 4/1433,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 60470968 – zemina, květináče, hnojiva
a rostliny
701/13RM/2019 - Souhlas s granty - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí________________________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Základní škola
F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 ve výši
50 000,00 Kč u poskytovatele grantu Nadační fond Veolia, Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1 – Minigranty Veolia - Bezpečná komunitní centra - Čteme,
hrajeme si, komunikujeme, relaxujeme, potkáváme se…
2. s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Základní škola
F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 ve výši
50 000,00 Kč u poskytovatele grantu Nadační fond Veolia, Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1 – Minigranty Veolia - Školní družina - bezpečné, zdravé a
příjemné místo pro děti
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702/13RM/2019 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov-Šumbark“
(stavba č. 17012) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ (stavba č. 17012)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení (účinnost smlouvy): druhá polovina června 2019
termín zahájení stavebních prací:
pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, předá objednatel
zhotoviteli staveniště 25.07.2019
termín dokončení prací omezující
provoz ve varně kuchyně ZŠ:
nejpozději do 23.08.2019
termín dokončení celého díla:
nejpozději do 16.09.2019
6. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
ne starší 3 měsíce přede dnem
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), a to
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a Montáž, opravy a rekonstrukce
chladících zařízení a tepelných čerpadel
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
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10. technickou kvalifikaci:
- seznam minimálně 3 stavebních prací jako předmět veřejné zakázky,
tj. rekonstrukce a/nebo výměna a/nebo instalace vzduchotechnického zařízení,
realizovaných za posledních 5 let přede dnem podání nabídky v minimální
hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH/tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce,
a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou
minimální hodnotu
11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 80 000,00 Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální
výši 5 000 000,00 Kč
- záruka:
na stavební a montážní práce min. 60 měsíců
na strojní vybavení min. 36 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
- nepřipustit podání společné nabídky více dodavateli
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstkyni pro školství a kulturu podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím
řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2019
703/13RM/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: 48805513
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
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název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Výzva číslo 02_18_063: Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro ZŠ II
Šablony 2019 na ZŠ Gen. Svobody
Havířov-Šumbark
cca 1 892 700,- Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

704/13RM/2019 - Souhlas s grantem - ZŠ Moravská Havířov_______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Základní škola HavířovŠumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131
poskytovatel grantu:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše grantu:
spolufinancování:

NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy)
Erasmus + KA229
The Innovative Integration of Logic
and Intelligence Games To Education
40 000 EUR
bez spoluúčasti

705/13RM/2019 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku - ZŠ Moravská Havířov__
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131
pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 91 839,- Kč včetně DPH:
dělička těsta elektrická BakerSystem
706/13RM/2019 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - MŠ Radniční
Havířov____________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost příspěvkové organizace města Mateřská škola Havířov-Město Radniční
7/619, příspěvková organizace, IČO: 61988715 o prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně a zprávu o přijatých opatřeních k výsledkům veřejnosprávní
kontroly
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schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619,
příspěvková organizace, IČO: 61988715 prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně uložené Radou města Havířova usnesením č. 607/12RM/2019 ze dne 15. 4.
2019 ve výši 98.002,00 Kč
707/13RM/2019 - Udělení souhlasu k úkonům konaným v rámci dotačního řízení na výkon
sociální práce_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti na upravený rozpočet účelové dotace na výkon sociální práce
na rok 2019
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka k úkonům konaným
v rámci dotačního řízení pro poskytování příspěvku ze státního rozpočtu na výkon
sociální práce v roce 2019 dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSV
T: květen 2019
708/13RM/2019 - Vyjádření statutárního města Havířova ke změně č. 6 Územního plánu Orlové_
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 6 Územního plánu
Orlové v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Bc. Josefa Bělicu podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 6 Územního plánu Orlové
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu Orlové, tj.
Městský úřad Orlová, Odbor výstavby a životní prostředí
Z: vedoucí OÚR
T: 13.05.2019
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709/13RM/2019 - VZ/182/OÚR/19 – ,,Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky_________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/182/OÚR/19 - ,,Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ (číslo stavby
16033) od společnosti VDS, spol. s r.o., Kotkova
271/6, 703 00,
Ostrava – Vítkovice, IČO: 451 94 980 s nabídkovou cenou 1.927.983,01 Kč
bez DPH (2.332.859,44 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/182/OÚR/19 –
,,Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ (číslo stavby 16033) takto:
2. místo: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01, Hlučín, IČO: 286 01 505
s nabídkovou cenou 2.301.738,77Kč bez DPH
(2.785.103,91 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem o výběru nejvhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/182/OÚR/19 ,,Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ (číslo stavby 16033)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na
realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/182/OÚR/19 – ,,Rekonstrukce
plochých střech ZŠ Gorkého“ (číslo stavby 16033).
Z: vedoucí OÚR
T: 5/2019
710/13RM/2019 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ – uzavření
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 735/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy č. 1
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 858 460,67 Kč bez DPH
(1 038 737,41 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 735/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD stavebních prací za cenu – 554 556,41 Kč bez DPH
(- 671 013,26 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
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3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení,
4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 na provedení stavby
„Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ v rozsahu bodů 1 až 3
tohoto usnesení s dodavatelem Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32,
708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 451 92 464.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 ze dne 05.10.2018
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18
ze dne 05.10.2018
Z: vedoucí OÚR
T: 05/2019
711/13RM/2019 - „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/19________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 97/OÚR/2019 dle Článku III a Přílohy č. 1
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 388.534,04 Kč bez DPH
(470.126,19 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 97/OÚR/2019 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD stavební práce za cenu -242,663,08 Kč bez DPH
(-293.622,33 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/2019 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/2019 na provedení stavby
„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ (stavba č. 17028) v rozsahu
bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 452 74 924
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/2019 ze dne 1. 3. 2019
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/2019
ze dne 1. 3. 2019
Z: vedoucí OÚR
T: 5/2019
712/13RM/2019 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku 4 ks dřevěných prodejních domků za účelem kulturní a společenské akce
„Den technických služeb“ mezi statutárním městem Havířov jako půjčitelem
a společností Technické služby Havířov a. s., IČO: 25375601, se sídlem Karvinská
66/1461, 736 01, Havířov - Město jako vypůjčitelem na dobu určitou od 31. 5. 2019
do 3. 6. 2019.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o výpůjčce za
účelem kulturní a společenské akce „Den technických služeb“ mezi statutárním
městem Havířov jako půjčitelem a společností Technické služby Havířov a. s.,
IČO: 25375601, se sídlem Karvinská 66/1461, 736 01, Havířov – Město
jako vypůjčitelem na dobu určitou od 31. 5. 2019 do 3. 6. 2019.
Z: vedoucí OKS
T: 5/2019
713/13RM/2019 - Informativní zpráva o hromadném očkování psů proti vzteklině v r. 2019_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o hromadném očkování psů proti vzteklině v r. 2019
714/13RM/2019 - Elektrická energie a zemní plyn na rok 2020 a 2021 – vyhodnocení___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno komodit elektrická
energie a zemního plynu pro rok 2020 - 2021, a to:
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Elektrická energie
- v hladině nízkého napětí
- v hladině vysokého napětí

1 330,- Kč/MWh
1 330,- Kč/MWh

Zemní plyn
- v hladině maloodběru

529,- Kč/MWh

715/13RM/2019 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením
O7 pro pana Majera_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost pana Jiřího Majera, bytem Havířov – Město, Jana Wericha 457/16 o povolení
zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování
na parkovišti místní komunikace ul. Jana Wericha pro vozidlo se speciálním
označením O 7.
neschvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace
za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
na území města Havířova, schválených Radou města Havířova, dne 28. 6. 2017
usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti
místní komunikace ul. Jana Wericha v Havířově pro vozidlo se speciálním
označením O 7.
716/13RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov____________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město:
druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

věcný dar - knihy, CD/AV,
mapy v celkové hodnotě 162 Kč
Ilona Sabelová, ………………………………….
knihy – 73 ks/2 Kč, mapy – 4 ks/2 Kč, CD – 4 ks/2 Kč

druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

věcný dar - knihy v celkové hodnotě 188 Kč
Martin Blaschke, ………………………………..
knihy – 94 ks/2 Kč
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druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

věcný dar - knihy v celkové hodnotě 8 Kč
Jana Reichenbachová, …………………………..
knihy – 4 ks/2 Kč

druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

věcný dar - knihy, mapa, hra v celkové hodnotě 58 Kč
Radek Barbulak, …………………………………
knihy – 27 ks/2 Kč, mapa – 1 ks/2 Kč, hra – 1 ks/2 Kč

717/13RM/2019 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o příspěvek
z nadačního fondu___________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním níže uvedené žádosti o příspěvek z nadačního fondu TEPLO NA DLANI
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí
Poskytovatel příspěvku:
Název projektu:
Požadovaná výše dotace:
Spoluúčast zřizovatele:
Spolufinancování:

Nadační fond TEPLO NA DLANI, se sídlem
Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark,
IČO: 06486282
Rekonstrukce dětského hřiště v parku Fibichova
400.000 Kč
0
1.758.862 Kč bude hrazeno z investičního fondu
SSRZ Havířov

718/13RM/2019 - Informace o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR – Rekonstrukce
dětského hřiště v parku Fibichova______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. uzavření smlouvy č. 037/SSRZ/2019 na realizaci veřejné zakázky
VZ/03/SSRZ/2019 „Rekonstrukce dětského hřiště v parku Fibichova“
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
se společností HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem Zemědělská 6/145,
Havířov-Dolní Datyně, IČO 47666331, dne 10. 4. 2019, s cenou 1.784.183,70 Kč
bez DPH (2.158.862,00 Kč včetně DPH),
2. uveřejnění smlouvy č. 037/SSRZ/2019 na realizaci veřejné zakázky
VZ/03/SSRZ/2019 „Rekonstrukce dětského hřiště v parku Fibichova“ v registru
smluv dne 10. 4. 2019.
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719/13RM/2019 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Základní organizace č.70/2 Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín,
IČ: 47 65 79 01, o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
ve výši 40 000,- Kč na provoz Záchranné stanice volně žijících živočichů
v Bartošovicích na Moravě v roce 2019
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč z výdajové části OJ 02 z rozpočtu
statutárního města Havířova na rok 2019 Základní organizaci č.70/2 Českého svazu
ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, na provoz Záchranné stanice volně
žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě v roce 2019 s tím, že stanoveného
účelu bude dosaženo do 31.12.2019
pověřuje
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Základní organizací č.70/2
Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, Ing. Janu Návratovou,
vedoucí odboru životního prostředí
Z: vedoucí OŽP
T: 15.06.2019
720/13RM/2019 - ZPŘ/115/OÚR/19 - „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa“ –
rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy_______________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele MVEX stavby s.r.o., se sídlem 739 25 Sviadnov, Selská 50,
IČO: 03997286, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zadávacím
řízení ZPŘ/115/OÚR/19 - „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa“, jak
vyplývá z přílohy č. 2
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/115/OÚR/19 - „Parkovací
stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa“ s dodavatelem MVEX stavby s.r.o.,
se sídlem 739 25 Sviadnov, Selská 50, IČO: 03997286, s nabídkovou cenou
7.468.770,19 Kč včetně DPH (6.172.537,35 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
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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 07.05.2019
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
721/13RM/2019 - ZPŘ/116/OÚR/19 - „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova,
Havířov-Město“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele BDSTAV MORAVA s.r.o.,
se sídlem 739 36 Bruzovice č.p. 88, IČO: 26807947, který předložil ekonomicky
nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/116/OÚR/19 - „Snižování
spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město“, jak vyplývá z přílohy č. 2
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/116/OÚR/19 - „Snižování
spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město“ s dodavatelem BDSTAV
MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36 Bruzovice č.p. 88, IČO: 26807947,
s nabídkovou cenou 9.377.500,01 Kč včetně DPH (7.750.000,00 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
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pověřuje
náměstka 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 07.05.2019
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
722/13RM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady 21.5.2019________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČO 45193665 (dále jen „společnost“), dne 21. května 2019
od 10.00 hodin do sídla společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava
2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2.
- Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady – hlasovat
pro schválení jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2
bod 3.
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů – hlasovat pro dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 1
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bod 4.

bod 5.
bod 6.

bod 7.
bod 8.

bod 9.

bod 10.
bod 11.

bod 12.

bod 13.

- Prezentace těchto materiálů:
a) Výroční zpráva za účetní období roku 2018, zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku za účetní období roku 2018 - vzít na vědomí dle Přílohy
č. 1 a Přílohy č. 3
b) řádná účetní závěrka za účetní období roku 2018 - vzít na vědomí
dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3
- Návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2018 vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období toku
2018, k návrhu na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku
2018 a výsledek přezkumu zprávy o vztazích za účetní období 2018 vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3
- Zpráva výboru pro audit o jeho činnosti – vzít na vědomí
dle Přílohy č. 1
- Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2018, výroční zprávy
za účetní období roku 2018, řádné účetní závěrky za účetní období
roku 2018 - hlasovat pro dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3
Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2018
včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku - hlasovat
pro dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4, tj. rozdělení zisku dosaženého za
účetní období 2018 v celkové výši 292.788.504,81 Kč tak, že část
zisku ve výši 290.507.700,00 Kč bude rozdělena mezi akcionáře
společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši
2.280.804,81 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku
minulých let
- Rozhodnutí o změně stanov společnosti – hlasovat pro změnu stanov
dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5
- Volba 3 členů dozorčí rady – hlasovat pro zvolení členů dozorčí dle
návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 Ing. Tomáše Navrátila Ing.
Reného Chroboka (navržený kandidát za statutární město Havířov)
Ing. arch. Jana Malíka
- Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady nově zvolených
valnou hromadou a zaměstnanci společnosti – hlasovat pro
schválení smluv o výkonu funkce dle návrhu představenstva dle
Přílohy č. 1, dle Přílohy č. 6 a Přílohy č. 7
- Určení auditorské společnosti pro ověření účetní závěrky za účetní
období 2019 včetně výroční zprávy za účetní období za rok 2019 a
zprávy o vztazích za účetní období 2019 – hlasovat pro určení
auditora dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1, a to společnost
Deloitte Audit s.r.o., IČO 49620592

32
USNESENÍ
z 13. schůze Rady Města Havířova
konané dne 06.05.2019

723/13RM/2019 - Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, v novelizovaném znění ze dne 27. 06. 2018,
dle přílohy č. 2 s účinností od 01.07.2019
2. Zvláštní postupy související s úpravou nájemních podmínek v bytech
ve vlastnictví města Havířova, dle přílohy č. 3
ukládá
v součinnosti se společností Městská realitní agentura, s.r.o. zpracovat aktualizaci
Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v domě
na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
724/13RM/2019 - Dodatek č. 3 k Zásadám pro nájem bytů v domech zvláštního určení (DPS)
v majetku statutárního města Havířova_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Dodatek č. 3 k Zásadám pro nájem bytů v domech zvláštního určení
(Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova,
ve znění přílohy č. 1
2. Zvláštní postupy související s úpravou nájemních podmínek v Domech
s pečovatelskou službou, dle přílohy č. 2

725/13RM/2019 - Dodatek č. 1 k Zásadám pro vznik nájmu v domech zvláštního určení
v majetku statutárního města Havířova (bezbariérové byty)________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Dodatek č. 1 k Zásadám pro vznik nájmu v domech zvláštního určení v majetku
statutárního města Havířova, ve znění přílohy č. 1
2. Zvláštní postupy související s úpravou nájemních podmínek pro bezbariérové
byty, dle přílohy č. 2
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726/13RM/2019 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy,
Havířov - Dolní Suchá“ - zahájení zadávacího řízení_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy,
Havířov - Dolní Suchá“ (stavba č. 18015)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

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

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

150.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín ukončení:

červenec 2019 (účinnost smlouvy)
nejpozději do 120 kalendářních dnů
ode dne
účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv)

9. kritérium hodnocení:

nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH (váha 100%)

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
12. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž
dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.:
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a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního
zateplovacího systému a výměna otvorových výplní v minimální hodnotě
5.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce,
b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla montáž vzduchotechnického
zařízení s rekuperací v minimální hodnotě 500.000 Kč bez DPH / tyto
stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce
(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i
společně stejnou zakázkou)
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
v tomto složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby,
b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby týkající
se dodávky a montáže vzduchotechnického zařízení s rekuperací (touto
osobou může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby
v oboru pozemní stavby
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat
odborné vedení provádění části stavby týkající se dodávky a montáže
vzduchotechnického zařízení s rekuperací:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby
v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo
specializace vytápění a vzduchotechnika
- opatření k zajištění kvality předmětu plnění:
a) osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění vnějšího
kontaktního zateplovacího systému, který bude použit při plnění veřejné
zakázky
13. podmínky zadávacího řízení:
- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona
v nabídce
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů
dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
c) v rozsahu dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel
podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za
škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální
spoluúčastí 50.000 Kč
e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
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14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v záruční
době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení
písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona
2. náměstka pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících
se předmětného zadávacího řízení
727/13RM/2019 - KŘMR/203/KP/19 - „Provozování bikesharingu v Havířově“ - rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení____________________________________________
Rada města Havířova
ruší
zadávací řízení KŘMR/203/KP/19 „Provozování bikesharingu v Havířově“, neboť
nebyla podána žádná nabídka a proto po uplynutí lhůty pro podání nabídek není
v zadávacím řízení žádný uchazeč zadávacího řízení
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o zrušení
zadávacího řízení na realizaci koncese malého rozsahu KŘMR/203/KP/19 –
„Provozování bikesharingu v Havířově“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci zadávacího
řízení na koncesi malého rozsahu KŘMR/203/KP/19 – „Provozování bikesharingu
v Havířově“
Z: vedoucí OKP
T: květen 2019
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728/13RM/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:
6. hodnotící kritérium:

01.08.2019 nebo od účinnosti
smlouvy, podle toho, která ze
skutečností nastane později
30.11.2020
nejnižší nabídková cena v Kč
četně 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
37
USNESENÍ
z 13. schůze Rady Města Havířova
konané dne 06.05.2019

11. další podmínky:
- uzavření smlouvy o provozu bikesharingu na dobu určitou od 1.8.2019
nebo od účinnosti smlouvy, podle toho která ze skutečností nastane později,
do 30.11.2020
- provoz bikesharingu v měsících srpen až říjen 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 70 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
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- elektronickou formou
13. složení 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 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: květen 2019
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729/13RM/2019 - Jmenování vedoucího oddělení kontroly a interního auditu odboru
kancelář primátora__________________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 320/2001 Sb. vedoucí
oddělení kontroly a interního auditu odboru kancelář primátora Magistrátu města
Havířova ing. Karin Rajdusovou

Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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