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USNESENÍ
z 15. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.05.2019

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE
a
Zámek Havířov, K Zámečku 243/2, Havířov, salónek 1. patro

PŘEHLED USNESENÍ
z 15. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.05.2019
736/15RM/2019 - Zvolení ověřovatele 15. schůze RMH, konané dne 27.05.2019
737/15RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu ze 14. schůze RMH, konané dne 13.05.2019
738/15RM/2019 - Schválení pořadu 15. schůze RMH, konané dne 27.05.2019
739/15RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 15. RMH
740/15RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov
741/15RM/2019 - UŘ/11/MRA/19 - „Vyhrazená technická zařízení - Plyn“ - rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky
742/15RM/2019 - UŘ/10/MRA/19 - „Vyhrazená technická zařízení - Elektro“ - rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky
743/15RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
744/15RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
745/15RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě
746/15RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Jastrzebie Zdrój
747/15RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
748/15RM/2019 - VZ/183/OKP/19 – „Odborné a konzultační služby na projekty OPŽP
a SFŽP“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
749/15RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů
750/15RM/2019 - Přidělení jiného obecního bytu - Cecilia Vernarská
751/15RM/2019 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu - Jarmila Pešavová
752/15RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů
753/15RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
754/15RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
755/15RM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 1452/13, k.ú. Šumbark – změna usnesení
756/15RM/2019 - Nabídka Tenisového klubu Havířov, z.s. na prodej pozemků, k.ú. Šumbark
757/15RM/2019 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark
758/15RM/2019 - Prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 365, k.ú. Havířov-město
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759/15RM/2019 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 547, k.ú. Havířov-město
760/15RM/2019 - Žádost společnosti DENIZLI s.r.o.
761/15RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti
762/15RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
763/15RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
764/15RM/2019 - Záměr města zřídit právo stavby k pozemkům v k.ú. Dolní Suchá
765/15RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc. č. 596/31, k.ú. Bludovice
766/15RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
767/15RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí
768/15RM/2019 - Pronájem části nemovité věci – změna části usnesení
769/15RM/2019 - Prodloužení pronájmu části nemovité věci
770/15RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
771/15RM/2019 - Souhlas s přijetím darů
772/15RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou
školu Havířov na školní rok 2019/2020
773/15RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro
ZŠ Kapitána Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020
774/15RM/2019 - Zřízení přípravné třídy v ZŠ Gen. Svobody od 1. 9. 2019
775/15RM/2019 - Předběžný souhlas s pořízením náhradního majetku
776/15RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ „U kamarádů“ Havířov
777/15RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Puškinova Havířov
778/15RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního majetku
– ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí
779/15RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního majetku
– ZŠ Gen. Svobody Havířov
780/15RM/2019 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ Gen. Svobody Havířov
781/15RM/2019 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská Havířov
782/15RM/2019 - Pronájem části nemovité věci PO ZŠ Školní Havířov
783/15RM/2019 - VZ/205/OSV/19 – „Pořízení automobilu pro SSMH“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
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784/15RM/2019 - „Odkanalizování části města Havířova – doplnění stokové sítě“
- uzavření smlouvy se společností Technické služby Havířov a.s.
785/15RM/2019 - „Střecha Městské sportovní haly Havířov“ - zahájení zadávacího řízení
786/15RM/2019 - VZ/204/OKS/2019 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
787/15RM/2019 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2018-2019
788/15RM/2019 - Žádost o souhlas s pořádáním akce „Rotorama Drone Racing Havířov 2019“
789/15RM/2019 - „Kancelářské potřeby 2020 - 2021“- schválení centralizovaného zadávání
790/15RM/2019 - Žádost o zakoupení nového konvektomatu společnosti Restaurace Radnice
Havířov s.r.o.
791/15RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov
792/15RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci Veolia Energie ČR, a.s.
793/15RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci - Nadační fond Tesco
794/15RM/2019 - Žádost o souhlas se zadáním zpracování projektové dokumentace
795/15RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
796/15RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z NADACE
ŽIVOT UMĚLCE
797/15RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - nábytek
798/15RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci Nadace ČEZ
799/15RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru – Spolek AktivSen
800/15RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci
801/15RM/2019 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 7.6.2019
802/15RM/2019 - Schválení uzavření smlouvy na vytvoření koncepce rozvoje a strategie
nákupů ICT - upřesnění podmínek
803/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Schválení pořadu jednání valné hromady
804/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2018
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805/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2018
806/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti
807/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti
za rok 2018
808/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
809/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady
810/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2018
811/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2018
812/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti
813/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
za rok 2018
814/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2018
815/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2018 vč. stanovení výše,
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
816/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu jednání valné hromady
817/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018
818/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2018
a návrh na rozdělení zisku
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819/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2018
820/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
821/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky
za rok 2018 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
822/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s.
za rok 2018
823/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2018
včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
824/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – volba orgánů a schválení pořadu valné hromady
825/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018
826/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s.
za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
827/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2018
828/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
829/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva nezávislého auditora určená akcionářům
účetní jednotky
830/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS,
a.s. za rok 2018
831/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS,
a.s. za rok 2018 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend
a tantiém
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USNESENÍ
z 15. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.05.2019 - I. část
736/15RM/2019 - Zvolení ověřovatele 15. schůze RMH, konané dne 27.05.2019_______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 15. schůze Rady města Havířova, konané dne
27.05.2019
pana Ing. Pavla RAPANTA, MBA
737/15RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu ze 14. schůze RMH, konané dne 13.05.2019_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 14. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 13.05.2019
738/15RM/2019 - Schválení pořadu 15. schůze RMH, konané dne 27.05.2019_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 15. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.05.2019
dle přílohy s těmito úpravami:
- vypuštění bodu:
20. Záměr bezúplatného převodu pozemků Armádě spásy v ČR, z.s.

739/15RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 15. RMH__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
581/11RM/2019
642/12RM/2019

Schválení prohlášení o spolupráci s ČEZ ESCO, a.s.
Návrh na zhodnocení finančních prostředků
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vypouští
úkoly: krátkodobé
3124/64RM/2017
423/8RM/2019
424/8RM/2019
425/8RM/2019
426/8RM/2019
445/10RM/2019
472/10RM/2019
473/10RM/2019
546/11RM/2019
548/11RM/2019
595/12RM/2019
610/12RM/2019
652/12RM/2019
663/12RM/2019
664/12RM/2019
665/12RM/2019
683/13RM/2019
702/13RM/2019
707/13RM/2019
708/13RM/2019
709/13RM/2019
710/13RM/2019
711/13RM/2019

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK
Selská“
ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady
Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady
Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné
hromady
Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady
ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - změna zakladatelské listiny
obchodní společnosti
Pronájem části pozemku parc.č. 547, k.ú. Havířov-město
Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 5.
část“
Výpůjčka části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední
Suchá
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce,a.s.
Úprava nájemních podmínek v bytech ve vlastnictví
města Havířova
Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům PO za 2. pololetí roku 2018
Smlouva o obstarání díla - Rákosníčkovo hřiště
Souhlas s přijetím dotace na rok 2019 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o
poskytnutí dotace
Souhlas s přijetím dotace na rok 2019 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o
poskytnutí dotace
Souhlas s přijetím věcného daru
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
„Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové
17/1151, Havířov-Šumbark“ (stavba č. 17012) – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Udělení souhlasu k úkonům konaným v rámci dotačního
řízení na výkon sociální práce
Vyjádření statutárního města Havířova ke změně č. 6
Územního plánu Orlové
VZ/182/OÚR/19 – ,,Rekonstrukce plochých střech ZŠ
Gorkého“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
„Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
735/OÚR/18
„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/19

8
USNESENÍ
z 15. schůze Rady Města Havířova
konané dne 27.05.2019

727/13RM/2019
728/13RM/2019

KŘMR/203/KP/19 - „Provozování bikesharingu
v Havířově“ - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení
zadávacího řízení

740/15RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov_________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014 vyřazení
a ekologickou likvidaci neopravitelného dlouhodobého majetku po pojistné události
(zásahu bleskem) ve správě Městské policie Havířov, se sídlem Havířov-Město,
Karvinská 1a a jeho následné vynětí z evidence
1. WatchGuard Firebox T50 s 3y Basic Security Suite,
inv. č. 000000071205, rok pořízení 2017, pořizovací cena 82 551 Kč vč. DPH,
zůstatková cena 66 211 Kč
2. mikrovlnný spoj - zařízení pro přenos digitálního signálu na propojení
komisariátů K1-K2
inv. č. 000000010797, rok pořízení 2007,
pořizovací cena 99 210,50 Kč vč. DPH
zůstatková cena 0 Kč
Z: ředitel MP
T: 30.06.2019
741/15RM/2019 - UŘ/11/MRA/19 - „Vyhrazená technická zařízení - Plyn“ - rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky_____________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nabídky, která byla jako jediná podána v tomto zadávacím řízení,
na veřejnou zakázku „Vyhrazená technická zařízení - Plyn“ společnosti Revize
plynu HOŘAVKA s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1323/1a, 736 01 Havířov - Podlesí,
IČO: 29453933 s nabídkovou cenou 2 092 240,00 Kč bez DPH za jeden rok plnění
a reakční dobou 240 minut
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 7
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou UŘ/11/MRA/19 - „Vyhrazená technická zařízení
- Plyn“
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ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 7
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: po splnění podmínek
účasti vybraného
dodavatele předložením
všech dokladů dle § 122
odst. 3 zákona
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí
lhůty k podání námitek
proti rozhodnutí
o výběru
742/15RM/2019 - UŘ/10/MRA/19 - „Vyhrazená technická zařízení - Elektro“ - rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky______________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Vyhrazená technická
zařízení - Elektro“ společnosti PEGASUS Service s.r.o., se sídlem Hlavní 778,
739 34 Šenov, IČO: 02029375 s nabídkovou cenou 1 871 000,00 Kč bez DPH
za jeden rok plnění a reakční dobou 180 minut
2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky „Vyhrazená technická zařízení
- Elektro“ takto:
2. místo: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891,
s nabídkovou cenou 1 992 500,00 Kč bez DPH za jeden rok plnění a reakční
dobou 240 minut
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou UŘ/10/MRA/19 - „Vyhrazená technická zařízení
- Elektro“
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ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 3
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: po splnění podmínek
účasti vybraného
dodavatele předložením
všech dokladů dle § 122
odst. 3 zákona
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí
lhůty k podání námitek
proti rozhodnutí o
výběru
743/15RM/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. 44 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
b) Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
c) Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 713/107, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
d) Byt č. 29 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1467/40,
Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
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e) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Josefa Hory 1099/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
f) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1044/61, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
g) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Antala Staška 1086/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
h) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1222/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
i) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1156/21, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
j) Byt č. 47 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ………………..
k) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ………………..
l) Byt č. 16 o velikosti 1+4 na ulici Mládí 1143/20, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
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: 15.07.2019
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744/15RM/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. 5. 2019, 15. 5. 2019 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
745/15RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě_____________
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Mažeikiai
v Litvě ve dnech 6. – 9. 6. 2019 pro Mgr. Stanislavu Goreckou, pana Ondřeje
Lapisze a Petru Maňhalovou, DiS. na 6. mezinárodní festival kovářského umění.
746/15RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Jastrzebie Zdrój______________
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Jastrzebie
Zdrój v Polsku dne 14. 6. 2019 a 15. 6. 2019 pro Mgr. Stanislavu Goreckou,
Ondřeje Lapisze a Ing. Bohuslava Niemiece na akci „Dny města Jastrzebie-Zdrój“
747/15RM/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 20.05.2019 dle příloh
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748/15RM/2019 - VZ/183/OKP/19 – „Odborné a konzultační služby na projekty OPŽP
a SFŽP“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/183/OKP/19 – „Odborné a konzultační služby na projekty OPŽP a SFŽP“
od společnosti Anylopex plus s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, IČ: 248 26 651 s nabídkovou cenou 1 010 450,00 Kč bez DPH
(1 222 644,50 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/183/OKP/19
- „Odborné a konzultační služby na projekty OPŽP a SFŽP“ takto:
2. místo: TEDEAS, s.r.o., Hřbitovní 429, 739 61 Třinec, IČ: 258 63 061
s nabídkovou cenou 1 027 600,00 Kč bez DPH
(1 243 396,00 Kč vč. DPH)
3. místo: Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,
IČ: 267 05 338
s nabídkovou cenou 1 189 250,00Kč bez DPH
(1 438 993,00 Kč vč. DPH)
4. místo: ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava, IČ: 277 91 891
s nabídkovou cenou 1 317 600,00 Kč bez DPH
(1 594 296,00 Kč vč. DPH)
5. místo: RPSC ideas s.r.o., 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomoc, IČ: 286 07 368
s nabídkovou cenou 1 379 000,00 Kč bez DPH
(1 668 590,00 Kč vč. DPH)
6. místo: SWC AUDIT s.r.o., Milady Horákové 323/12, 602 00 Brno,
IČ: 283 50 138
s nabídkovou cenou 1 448 500,00 Kč bez DPH
(1 752 685,00 Kč vč. DPH)
7. místo: RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno,
IČ: 283 37 361
s nabídkovou cenou 1 625 000,00 Kč bez DPH
(1 966 250,00 Kč vč. DPH)
8. místo: CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., Havlíčkova 1682/15,
110 00 Praha 1, IČ: 271 46 171
s nabídkovou cenou 1 640 000,00 Kč bez DPH
(1 984 400,00 Kč vč. DPH)
9. místo: AQD-envitest, s.r.o., Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava, IČ: 268 78 453
s nabídkovou cenou 1 688 000,00 Kč bez DPH
(2 042 480,00 Kč vč. DPH)
10. místo: PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o., Technologická 373/4,
708 00 Ostrava, IČ: 030 85 406
s nabídkovou cenou 1 776 000,00 Kč bez DPH
(2 148 960,00 Kč vč. DPH)
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11. místo: DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice,
IČ:415 39 656
s nabídkovou cenou 1 886 000,00 Kč bez DPH
(2 282 060,00 Kč vč. DPH)
12. místo: enovation s.r.o., Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, IČ: 279 09 751
s nabídkovou cenou 1 994 000,00 Kč bez DPH
(2 412 740,00 Kč vč. DPH)
13. místo: TIZZI engineering s.r.o., Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž,
IČ: 051 07 521
s nabídkovou cenou 4 100 000 Kč bez DPH
(4 961 000,00 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/183/OKP/19 - „Odborné
a konzultační služby na projekty OPŽP a SFŽP“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/183/OKP/19 - „Odborné a konzultační služby na
projekty OPŽP a SFŽP“
Z: vedoucí OKP
T: 31.05.2019
749/15RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí p. Ivaně Tillhonové, 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
2. mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Podlesí nebo Havířov-Město p. Rozálii Genšerovské t.b. ……………….
pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- 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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neschvaluje
3. mimořádné přidělení jednopokojového, dvoupokojového nebo třípokojového
obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného
radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark p. Kamile
Stachovcové, t.b. ……………….………….
4. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark p. Anetě Daškové, t.b………………………..….
5. mimořádné přidělení třípokojového 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 lokalitě Havířov-Město
nebo Havířov-Podlesí manž. Ing. Petru Mazochovi a Antonii Mazochové,
t.b. …………………….…….
750/15RM/2019 - Přidělení jiného obecního bytu - Cecilia Vernarská________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město p. Cecilii Vernarské, 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,
v platném znění od 01.07.2019
751/15RM/2019 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu - Jarmila Pešavová_____________
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. ………………………………. p. Jarmile Pešavové,
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, v platném znění od 01.07.2019
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752/15RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 18 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………… p. Radmile Kissové, 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, v platném znění od
01.07.2019
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………… Ing. Radomíru Kácalovi, 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, v platném znění od
01.07.2019
3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 17 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………… p. Lubomíru Vicherkovi, 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 v platném znění od
01.07.2019
4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 10 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………… manž. Petře Tyrlíkové, t.b.
………………………………a
Romanu
Tyrlíkovi,
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, v platném znění od
01.07.2019
5. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………… p. Martinu Koválovi,
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, v platném znění od
01.07.2019
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753/15RM/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. Silvie Stanikové, trvale bytem ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+3 v domě na ul.
………………………………, jehož nájemcem je p. Tomáš Jindřich
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Romany Bendové, trvale bytem ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3 v domě na ul.
………………………………, jehož nájemcem je p. Roland Babka
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Filipa Waclawika, trvale bytem ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 11, vel. 1+3 v domě na ul.
………………………………, jehož nájemcem je jeho bratr p. Michal Waclawik
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Jaromíra Bučka, trvale bytem ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 0+1 v domě na ul.
………………………………, jehož nájemcem je jeho syn p. Tomáš Buček
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Jiřího Pazdery, trvale bytem ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na ul.
………………………………, jehož nájemkyní je jeho matka p. Anna Pazderová
neschvaluje
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Sáry Malé, trvale bytem ………………………………k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
3,
vel.
1+2
v domě
na
ul.
………………………………, jehož nájemci jsou manž. Eduard Wojaczek
a Jaroslava Wojaczková
754/15RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 44 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………… s p. Patrikem Herákem, 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
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2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………s manž. Marií Nečedovou a Pavolem
Nečedou, 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 s tím, že
stanovená jistota uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………………s p. Lubomírem Adámkem,
t.b. ……………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 27.06.2018 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………… s p. Evou Kuchařovou, 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
stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
5. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 34 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………… s p. Romanem Kleinem, 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
755/15RM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 1452/13, k.ú. Šumbark – změna usnesení____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit usnesení ZMH č. 792/20ZM/2017 ve věci prodeje pozemku
parc.č. 1452/13, zahrada o výměře 122 m2, panu Pavlu Guznarovi,
………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve
výši 200 Kč/m2, celkem 24 400 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat
daň, formou splátek splatných nejpozději do 31. 12. 2019
neschválit prodej pozemku parc.č. 1452/13, zahrada o výměře 122 m2, panu Pavlu
Guznarovi, ……………………………….., za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu smluvní ve výši 5.000,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
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756/15RM/2019 - Nabídka Tenisového klubu Havířov, z.s. na prodej pozemků, k.ú. Šumbark___
Rada města Havířova
odkládá
projednání nabídky Tenisového klubu Havířov, z.s. na prodej pozemku,
k.ú. Šumbark.
757/15RM/2019 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem 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 s tím, že nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.07.2019 s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o
zřízení věcného břemene, tj.:
5 m2 stánek x 800,00 Kč/m2/rok = 4 000,00 Kč/rok + DPH za podmínek:
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
a
ukončení nájemní smlouvy č. 642/OSRM/2016 na část pozemku parc.č. 2105/656,
katastrální území Šumbark s panem Karlem Szeligou, bytem …………………..
dohodou k 30.06.2019
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy
a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
758/15RM/2019 - Prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 365, k.ú. Havířov-město_______
Rada města Havířova
schvaluje
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, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za
nájemné ve výši 10.000,00 Kč/rok, se zpětnou účinností od 1. 1. 2019
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o nájmu
pozemku
Z: vedoucí EO
T: 31.08.2019
759/15RM/2019 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 547, k.ú. Havířov-město__________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 547 o výměře 52 m2, kat. území
Havířov-město, na kterém je umístěn prodejní stánek a zřízený přístup, příjezd paní
Taťáně Cholevíkové, bytem ………………………………, a to dohodou
k 30.06.2019
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení
nájemní smlouvy č. 225/EO/2019
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
760/15RM/2019 - Žádost společnosti DENIZLI s.r.o.______________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
1. úhradu bezdůvodného obohacení v celkové výši 2.368.440,00 Kč
(tj. 360,00 Kč/m2/rok) za období od 15.04.2016 do 15.04.2019 za užívání
pozemku parc.č. 479, odst. plocha o výměře 2 193 m2, k.ú. Havířov-město, na
kterém se nachází zpevněné plochy- chodníky, hlídané parkoviště včetně prostoru
sloužícího k podnikání s vlastníkem nemovitých věcí, společnosti DENIZLI
s.r.o., se sídlem 708 00 Ostrava, Poruba, Jana Šoupala 1597/3, IČO: 28563158
2. uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc.č. 479, ost. komunikace o výměře
2 193 m2, k.ú. Havířov-město, na kterém se nachází zpevněné plochy- chodníky,
hlídané parkoviště včetně prostoru sloužícího k podnikání s vlastníkem
nemovitých věcí, společností DENIZLI s.r.o., se sídlem 708 00 Ostrava, Poruba,
Jana Šoupala 1597/3, IČO: 28563158.
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761/15RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1419/10,
k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve
výši 2.250,00 Kč + DPH, (o výměře 18 m2) dle GP č. 4396-259b/2018
ze dne 11.01.2019 a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 24 m2 ) dle GP č. 4396-259a/2018 ze dne
07.01.2019 ve prospěch pozemku parc.č. 1419/33, k.ú. Bludovice, jehož součástí je
budova č.p. 1221, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Michal
Burysz a Bc. Petra Buryszová, oba ……………………………, na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
pozemkové služebnosti
762/15RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2638/3,
k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení
a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení „REKO MS příp. Havířov – Dělnická 516/43, číslo stavby 7700101833“
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,72 m2 dle GP
č. 3187-876/2019 ze dne 15.03.2019, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2648/2, 2649,
k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení
a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení „ Reko MS přípojky Havířov – Budovatelů 50/1275, 58/986, číslo stavby
7700100093 “ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů za jednorázovou úhradu ve výši 14.572,00 Kč + DPH, o výměře 72,86 m2
dle GP č. 3181-866/2019 ze dne 28.02.2019, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2645/1,
2645/89, 2648/2, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat
plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení „ Reko přípojka Havířov – Hornosušská 984
a 1188, číslo stavby 7700100103 “ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 14.180,00 Kč + DPH,
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o výměře 70,90 m2 dle GP č. 3182-867/2019 ze dne 05.03.2019, na dobu
neurčitou
ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem,
Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 95 567
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen dle bodu 1. až 3.
Z: vedoucí EO
T: 31.12. 2019
763/15RM/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. 2360, 2735, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby: č. IV-12-8014231/4, Havířov
2359/4,5 Valčík, Navrátil NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o
výměře 31,20 m2 dle GP č. 1362-819/2017 ze dne 10.01.2019, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 2681/1, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení AYKY 4x 25 v chráničce DVR110 v rámci stavby: č. IP-12-8022430/VB2
Životice 2755/2, Svirać, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,
o výměře 8,90 m2 dle GP č. 4380-535/2018 ze dne 20.02.2019, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a
to parc.č. 1327, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního
kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR 110 v rámci stavby: č. IP-128022494/VB2 Pros. Suchá 1579/2, Kozlová NNk za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 11,40 m2 dle GP č. 3164-543/2018 ze dne
28.01.2019, na dobu neurčitou
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 3.
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
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764/15RM/2019 - Záměr města zřídit právo stavby k pozemkům v k.ú. Dolní Suchá
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr smluvně zřídit právo stavby k
pozemkům 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) a jejího provozování
765/15RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc. č. 596/31, k.ú. Bludovice_____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města
parc. č. 596/31, k.ú. Bludovice, spočívající v právu oprávněných,
manž. Františka Vítka a Dagmar Vítkové, bytem ………………………………,
jako současných vlastníků rodinného domu č.p. 1617, umístit, napojit
a provozovat dešťovou kanalizaci na části pozemku a vstupovat a vjíždět
na pozemek v rozsahu 3 m2, dle GP č. 4415-6/2019 s tím, že pozemková služebnost
bude ve prospěch oprávněných zřízena za jednorázovou úhradu 500,00 Kč + DPH,
jako u přeložky vyvolané výstavbou chodníku na ul. Těšínská
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
766/15RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 108 o celkové výměře
19,62 m2 v 1. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, Svornosti 2,
Havířov-Město, Ing. Šárce Dytkové, IČO: 69197270, jako realitní, znaleckou
a poradenskou kancelář
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 11,25 m2
v suterénu obytného domu ul. Lidická 1176/52, Havířov-Šumbark,
p. Dagmar Podhorné, jako sklad pro vlastní potřebu
767/15RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 500,00 Kč měsíčně bez DPH
- platby nájemného a zálohy za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. pronájem částí nemovitých věcí – místností o celkové výměře 93,63 m2
v suterénech obytných domů v majetku statutárního města Havířova:
Heleny Malířové 1153/4
16,67 m2
Obránců míru 1193/10
10,25 m2
Jarošova 1194/31b
10,25 m2
Mládí 1097/4
14,56 m2
Nákupní 425/3
10,00 m2
Jedlová 493/2
1,97 m2
Mánesova 999/54
1,25 m2
Moskevská 1104/1e
3,89 m2
Dlouhá třída 470/17
2,60 m2
Astronautů 1094/9
4,16 m2
Čajkovského 837/9
10,89 m2
Krajní 1569/2
7,14 m2
spol. PEGASUS Service s.r.o., IČO: 02029375, jako úklidové místnosti,
za podmínek:
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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768/15RM/2019 - Pronájem části nemovité věci – změna části usnesení______________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu části usnesení RMH ze dne 6. 5. 2019 č. 695/13RM/2019 ve věci pronájmu
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,
původní znění: nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
od 1. 7. 2019,
nové znění:
nájem na dobu určitou do 31. 12. 2026. Nájemce může nejméně
6 měsíců před ukončením nájmu požádat o jeho prodloužení.
769/15RM/2019 - Prodloužení pronájmu části nemovité věci_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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, za podmínek:
- nájemné 1.090,00 Kč/m2/rok bez DPH za provozní prostory
- nájemné 218,00 Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory
- nájem na dobu určitou do 31. 12. 2025
770/15RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 48., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 48.,
dle důvodové zprávy a příloh.
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771/15RM/2019 - Souhlas s přijetím darů_______________________________________________
Rada města Havířova
s o u h l a s í
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace, IČO: 70958289
- finanční dar ve výši 16 000,00 Kč od Klubu přátel školy při mateřské škole
Čelakovského 4/1240, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 22719873 na nákup
materiálu na zhotovení vodního světa, hmyzího domečku, výrobu zásobníků na
přírodní materiál, zbudování vodního jezírka na školní zahradě mateřské školy
2. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,
IČO: 75085747
- finanční dar ve výši 15 000,00 Kč od společnosti GRANIK, s.r.o., Závodní 815,
739 01 Třinec – Staré Město, IČO: 25902857, zastoupené Jozefem Hruškou na
pokrytí nákladů spojených s pořádáním letního tanečního tábora ve Pstruží
3. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- věcný dar – Stolní fotbálek v hodnotě 13 635,00 Kč od Klubu přátel školy
Havířov – Podlesí z. s., F. Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov – Podlesí,
IČO: 04817486 na zajištění volnočasových aktivit dětí o přestávkách
4. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO 65890701
- finanční dar ve výši 1 000,00 Kč od fyzické osoby na částečnou úhradu
dopravy školního výletu
772/15RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou
školu Havířov na školní rok 2019/2020__________________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro
Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace na školní rok 2019/2020
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773/15RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ Kapitána
Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020________________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro
Základní školu Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres
Karviná na školní rok 2019/2020
774/15RM/2019 - Zřízení přípravné třídy v ZŠ Gen. Svobody od 1. 9. 2019___________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení přípravné třídy od 1. 9. 2019 v Základní škole Havířov - Šumbark
Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
ukládá
odboru školství a kultury požádat Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje o vyslovení souhlasu se zřízením přípravné třídy
od 1. 9. 2019
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2019
775/15RM/2019 - Předběžný souhlas s pořízením náhradního majetku_______________________
Rada města Havířova
uděluje
odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova předběžný souhlas s nabytím
náhradního majetku za neupotřebitelný hmotný majetek pořízený z dotace v rámci
projektu reg. č. CZ.1.10/3.1.00/04.00954 - „Kino Centrum Havířov“ a svěřený
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00 317 985, sídlo:
Hlavní 246/31a, Havířov – Město:
1. 5 ks PC se čtyřjádrovým procesorem, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD
mechanika, OS WIN10 64 bit, Pro CZ, s monitorem, myší, klávesnicí a
odposlechovými aktivními reproduktory,
2. monitor s úhlopříčkou 50“
3. 22 ks staničních baterií pro nouzové osvětlení
4. HDMI Matrix switcher 4x4
5. 17 ks 3D brýlí (systém pro polarizační barevnou separaci)
6. sklopná polykarbonátová židle s ocelovou konstrukcí
7. 4 ks WC štětek s nádobkou
8. 5 ks nerezových odpadkových košů
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776/15RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ „U kamarádů“ Havířov______
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí,
Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky 64 282,19 Kč
z rezervního fondu do fondu investic
777/15RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Puškinova Havířov__________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908,
IČO: 61988707
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky z rezervního fondu
do fondu investic ve výši 50 000,- Kč na další fázi výměny oplocení
778/15RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního majetku
– ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí,
příspěvková organizace, IČO: 61988723
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky z rezervního
fondu do fondu investic ve výši 160 000,00 Kč na pořízení serveru
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 160 000,00 Kč včetně DPH:
server - HP tower s možností 2 CPU, paměť 4 x 16 GB, HDD 4 x 300GB, s
programovým vybavením MS Windows Server 2019 a přístupovými licencemi
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779/15RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního majetku
– ZŠ Gen. Svobody Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark
Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky z rezervního
fondu do fondu investic ve výši 55 000,00 Kč na pořízení stravovacího systému
do školní jídelny
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 73 785,80 Kč včetně DPH:
stravovací systém – dotykové terminály pro objednávky a výdej stravy
780/15RM/2019 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ Gen. Svobody Havířov_________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní školou Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČO: 48805513
- stravovací systém Z-WARE ve školní jídelně, inventární
číslo DHM 13, v pořizovací ceně 71 614,00 Kč včetně DPH
781/15RM/2019 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská Havířov
Rada města Havířova
nebere na vědomí
písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty ředitelky Mgr. Elišky Tomíčkové,
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČO: 70958131) ve dnech 6. 4. – 13. 4. 2019 do Turecka, za účelem
školního vzdělávání, prohlubování vědomostí v oblasti zeměpisu a komunikace
v anglickém jazyce v rámci projektu Erasmus+
vyzývá
ředitelku příspěvková organizace ZŠ Moravská Mgr. Elišku Tomíčkovou
k doplnění zprávy ze zahraniční pracovní cesty
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vyzývá
odbor školství, aby nepředkládal Radě města Havířova takto laxně zpracované
materiály
782/15RM/2019 - Pronájem části nemovité věci PO ZŠ Školní Havířov______________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres
Karviná, příspěvková organizace (IČO:70958149) pronájem části nemovité věci za
účelem krátkodobého opakovaného využívání v rozsahu větším než 10 hodin týdně
jednomu nájemci - subjektu:
AP NETSOFT, s.r.o., Hradecká 772/15, Opava, 746 01 zastoupenému
Ing. Václavem Bendou, jednatelem společnosti, IČO: 25900901
Předmět pronájmu: učebna pro realizaci rekvalifikačních kurzů
783/15RM/2019 - VZ/205/OSV/19 – „Pořízení automobilu pro SSMH“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/205/OSV/19 - „Pořízení
automobilu pro SSMH“ od společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný
závod Auto Heller Ostrava, Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČO 47124652, za nabídkovou cenu 597 976,00 Kč bez DPH
(723 551,00 Kč vč. DPH), s termínem dodání do 120 kalendářních dnů ode dne
účinnosti smlouvy, s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/205/OSV/19 „Pořízení automobilu pro SSMH“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu VZ/205/OSV/19 - „Pořízení automobilu pro
SSMH“
Z: vedoucí OSV
T: červen 2019
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784/15RM/2019 - „Odkanalizování části města Havířova – doplnění stokové sítě“
- uzavření smlouvy se společností Technické služby Havířov a.s._____________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18049 - „Odkanalizování části města
Havířova – doplnění stokové sítě“ se společností Technické služby Havířov a.s., se
sídlem Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601, s cenou
5.656.489,61 Kč bez DPH (6.844.352,43 Kč včetně DPH), s termínem plnění
nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností plnění
prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo
na realizaci stavby č. 19049 - „Odkanalizování části města Havířova – doplnění
stokové sítě“ se společností Technické služby Havířov a.s.
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: 06/2019
785/15RM/2019 - „Střecha Městské sportovní haly Havířov“ - zahájení zadávacího řízení______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Střecha Městské sportovní haly Havířov“ (stavba č. 19026)
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. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

100.000 Kč

7. varianty nabídky:

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

9. kritérium hodnocení:

srpen 2019 (účinnost smlouvy)
nejpozději do 100 kalendářních dnů
ode dne účinnosti smlouvy
(zveřejnění smlouvy v registru
smluv)
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.:
2 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení zateplení střechy a
systému podtlakově kotvené střešní hydroizolační fólie v minimální hodnotě
1.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto
složení:
stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí
vykonávat odborné vedení provádění stavby
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího a to:
osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru
pozemní stavby
- opatření k zajištění kvality předmětu plnění a to:
osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění systému podtlakově
kotvené střešní hydroizolační fólie, který bude použit při plnění veřejné
zakázky (doklad musí být vydán akreditovaným subjektem (např. Technickým
a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.) nebo výrobcem nebo oficiálním
distributorem podtlakově kotveného systému střešní hydroizolační fólie)
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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
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 primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících
se předmětného zadávacího řízení
786/15RM/2019 - VZ/204/OKS/2019 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/204/OKS/2019 „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ od
společnosti ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 02604795 s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového
povrchu vozovky 276,70 Kč bez DPH (334,81 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu
1 ks armatury inženýrských sítí 1 350,- bez DPH (1 633,50 Kč vč. DPH).
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- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/204/OKS/2019
„Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ takto:
2. místo: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČO 60838744 s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového
povrchu vozovky 278,80 Kč bez DPH (337,35 Kč vč. DPH)
s nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských
sítí 2 679,70 Kč bez DPH (3 242,44 Kč vč. DPH)
3. místo: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava,
Jahodová 60, 620 00 Brno, oblast Ostrava, Suvorovova 538,
742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 48035599
s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky
348,- Kč bez DPH (421,08 Kč vč. DPH)
s nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských
sítí 1 450,- Kč bez DPH (1 754,50 Kč vč. DPH)
4. místo: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77,
718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 45274924
s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky
355,- Kč bez DPH (429,55 Kč vč. DPH)
s nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských
sítí 1 100,- Kč bez DPH (1 331,- Kč vč. DPH)
5. místo: JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice,
IČO: 25855581
s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky
390,- Kč bez DPH (471,50 Kč vč. DPH)
s nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských
sítí 1 400,- Kč bez DPH (1 694,- Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/204/OKS/2019 „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na
realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/204/OKS/2019 „Plošné opravy
asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
Z: vedoucí OKS
T: 06/2019
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787/15RM/2019 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2018-2019________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období
od 1.11.2018 - 31.3.2019 v rozsahu přílohy.
788/15RM/2019 - Žádost o souhlas s pořádáním akce „Rotorama Drone Racing Havířov 2019“__
Rada města Havířova
souhlasí
s konáním akce Rotorama Drone Racing Havířov 2019 dle přílohy č. 1
789/15RM/2019 - „Kancelářské potřeby 2020 - 2021“- schválení centralizovaného zadávání_____
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smluv o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Kancelářské potřeby
2020 - 2021.“ ve znění přílohy č. 1 mezi statutárním městem Havířov
a všemi příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
pověřuje
vedoucí organizačního odboru podpisem smluv o centralizovaném zadávání veřejné
zakázky Kancelářské potřeby 2020 - 2021 se všemi příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
790/15RM/2019 - Žádost o zakoupení nového konvektomatu společnosti Restaurace Radnice
Havířov s.r.o._______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost společnosti Restaurace Radnice Havířov s.r.o. ze dne 25.04.2019
o zakoupení nového konvektomatu a
neschvaluje
1. pořízení nového konvektomatu pro společnost Restaurace Radnice Havířov s.r.o.
ze schváleného rozpočtu statutárního města Havířova pro rok 2019
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2. snížení nájmu za užívání nebytových prostor společnosti Restaurace Radnice
Havířov s.r.o.
791/15RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská knihovna
Havířov____________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím níže uvedeného finančního daru příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G,
Havířov-Město ve výši 500 Kč od Marcely Kasalové, bytem
………………………., na nákup předplatného časopisu ELLE pro rok 2020
pro oddělení hudby a umění
792/15RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci Veolia Energie ČR, a.s.__________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, podání
žádosti o dotaci Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava,
IČO: 451 93 410, v hodnotě 300 000,- Kč v rámci dotačního programu „Program
Sponzoring“ - pořízení osobního automobilu pro SANTÉ.
Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2019
793/15RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci - Nadační fond Tesco__
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, podání
žádosti o dotaci Nadačnímu fondu Tesco, IČO: 288 66 991, Vršovická 1527/68b,
100 00 Praha 10 v hodnotě 30 000,-Kč v rámci dotačního programu
„Vy rozhodujete, my pomáháme“ na hipoterapii.
Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2019
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794/15RM/2019 - Žádost o souhlas se zadáním zpracování projektové dokumentace___________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, zadání
zpracování projektové dokumentace ,,Regulace otopné soustavy v objektu SANTÉ
na ul. Tajovského 1156/1, Havířov–Podlesí“ v odhadované výši 45 000,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2019
795/15RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, přijetí
věcného daru – automatické pračky od Jaroslava Švabíka, bytem
………………………. v hodnotě 2 000,-Kč
Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2019
796/15RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z NADACE ŽIVOT
UMĚLCE__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, podání
žádosti o dotaci z NADACE ŽIVOT UMĚLCE, IČO: 452 51 746, Senovážné
náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, v hodnotě 45 623,-Kč na úhradu nákladů
spojených s organizací akce ,,40 LET ZALOŽENÍ ORGANIZACE SANTÉ“.
Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2019
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797/15RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru – nábytek_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, přijetí
věcného daru – nábytku, užitkových a dekoračních předmětů od paní Zuzany
Schvarzbacherové, bytem ……………………….., v hodnotě 34 870,- Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2019
798/15RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci Nadace ČEZ__________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, podání
žádosti o dotaci Nadaci ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO: 267 21 511,
v hodnotě 2 935 081,- Kč v rámci dotačního programu „Podpora Regionů 2019“.
Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2019
799/15RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru – Spolek AktivSen________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, přijetí
věcného daru – židle od Spolku AktivSen, 17. listopadu 596/36,
708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 069 19 880 v hodnotě 5 490,Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2019
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800/15RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Sociální služby města
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na projekt
„Minimalizace škodlivých důsledků závislostního chování a ochrana veřejného
zdraví " z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb
včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019.
Z: ředitel SSmH
T: červen 2019
801/15RM/2019 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 7.6.2019_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem
735 35 Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, IČO 47677287 (dále jen
„Společnost“) dne 7.6.2019 v 9:00 hodin v sídle Společnosti
2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
3. návrhy na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2.
bod 3.
bod 4.
bod 5.

bod 6.

- Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle
návrhu představenstva dle Přílohy č. 2
- Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku společnosti,
podnikatelský záměr r. 2019 – vzít na vědomí dle Přílohy č. 3 a
Přílohy č. 4
- Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně zprávy auditora –
vzít na vědomí dle Přílohy č. 5
- Schválení roční účetní závěrky - hlasovat pro schválení roční
účetní závěrky za rok 2018 dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 6
- Schválení rozdělení zisku – hlasovat pro rozdělení zisku dle
Přílohy č. 2 a Přílohy č. 7
- Schválení auditora pro rok 2019 – hlasovat dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 2
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802/15RM/2019 - Schválení uzavření smlouvy na vytvoření koncepce rozvoje a strategie
nákupů ICT - upřesnění podmínek_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
upřesnění podmínek v usnesení číslo 674/12RM/2019 - Schválení uzavření smlouvy
na vytvoření koncepce rozvoje a strategie nákupů ICT ze dne 15.4.2019, doplněním
bodu 2, druhé odrážky takto:
- realizace smlouvy:
a) vytvoření koncepce do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
b) poskytnutí technických konzultací při vyhodnocení nabídek VZ po dobu 5 let
od předání vytvořené koncepce rozvoje a strategie nákupů ICT
803/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Schválení pořadu jednání valné hromady______
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,
IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
volí
Předsedu valné hromady: Bc. Josefa Bělicu
Skrutátora: Ing. Bohuslava Niemiece
Zapisovatele: Lucii Wilčkovou
2. ověřovatele zápisu: Mgr. Stanislavu Goreckou
schvaluje
pořad jednání valné hromady Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.:
1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
3. Zpráva dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2018
- o výsledcích kontrolní činnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018
Různé
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804/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2018______________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, PSČ 736 01,
IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
schvaluje
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
ve znění dle příloh č. 1 až 3
805/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2018__________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, PSČ 736 01,
IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 dle přílohy
806/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti______________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, PSČ 736 01,
IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
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bere na vědomí
zprávu dozorčí rady společnosti:
1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018
2. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018
3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2018
4. o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy č. 1
807/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti
za rok 2018_________________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,
IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění dle příloh č. 1 - 4
808/15RM/2019 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018______
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, PSČ 736 01,
IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
schvaluje
rozdělení zisku společnosti za rok 2018 ve znění dle přílohy č. 1
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809/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady_________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
volí
Předsedu valné hromady: Bc. Josefa Bělicu
Skrutátora: Ing. Bohuslava Niemiece
Zapisovatele: Lucii Wilčkovou
2. ověřovatele zápisu: Mgr. Stanislavu Goreckou
schvaluje
pořad jednání valné hromady MRA, s.r.o.:
1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
3. Zpráva dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2018
- o výsledcích kontrolní činnosti
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018, vč. stanovení výše,
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
7. Různé
810/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2018__________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
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schvaluje
Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o. za rok 2018 ve znění dle přílohy č. 1
811/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2018___________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 ve znění dle
přílohy č. 1
812/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti_________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
Zprávu dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a
mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok
2018
- o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy č. 1
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813/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
za rok 2018_________________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018 ve znění
dle přílohy č. 1
814/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2018______
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2018 dle příloh č. 1 - 4
815/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2018 vč. stanovení výše,
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku_______________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
rozdělení zisku společnosti za rok 2018 vč. stanovení výše, termínu a způsobu
výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti ve znění dle přílohy č. 1
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816/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu jednání valné hromady____
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 „TSH a.s.“)
volí
a) Bc. Josefa Bělicu jako předsedu valné hromady TSH a.s.
b) Ing. Bohuslava Niemiece jako skrutátora valné hromady TSH a.s.
c) Vladimíru Mikulášovou, jako zapisovatele valné hromady TSH a.s.
d) Mgr. Stanislavu Goreckou jako druhého ověřovatele zápisu
valné hromady TSH a.s.
schvaluje
program valné hromady TSH a.s.
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s.
a stavu jejího majetku za rok 2018
2. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2018 a návrh
na rozdělení zisku
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládnou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
4. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
- přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018
- přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
- přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2018
- výsledcích kontrolní činnosti
5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zpráva
nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2018
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2018 včetně stanovení
výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
8. Různé
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817/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018______________________________
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 „TSH a.s.“)
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku
za rok 2018 ve znění dle přílohy č. 1.
818/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2018
a návrh na rozdělení zisku_____________________________________________
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 „TSH a.s.“)
bere na vědomí
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2018 ve znění dle příloh č. 1 - 3 a návrh
představenstva TSH a.s. na rozdělení zisku za rok 2018 ve znění přílohy č. 4.
819/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2018__________________________________________
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 „TSH a.s.“)
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bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
ve znění dle přílohy č. 1.
820/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s._______________
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 „TSH a.s.“)
bere na vědomí
vyjádření dozorčí rady TSH a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018,
o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, o přezkoumání zprávy
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018, jakož i
o výsledcích kontrolní činnosti, ve znění dle přílohy č. 1.
821/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky
za rok 2018 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
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 „TSH a.s.“)
bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky TSH a.s. za rok 2018
ve znění dle přílohy č. 1 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní
jednotky ve znění dle přílohy č. 2.
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822/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s.
za rok 2018_________________________________________________________
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 „TSH a.s.“)
schvaluje
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2018 ve znění dle příloh č. 1 - 3.
823/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2018
včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém_______
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 „TSH a.s.“)
schvaluje
rozdělení zisku TSH a.s. za rok 2018, výši a způsob vyplácení dividend a tantiém,
ve znění dle přílohy č. 1 s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet města
č. 19-1721604319/0800 do 30. 6. 2019.
824/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – volba orgánů a schválení pořadu valné hromady
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
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volí
a) Bc. Josefa Bělicu jako předsedu valné hromady HTS a.s.
b) Ing. Bohuslava Niemiece jako skrutátora valné hromady HTS a.s.
c) Vladimíru Mikulášovou, jako zapisovatele valné hromady HTS a.s.
d) Mgr. Stanislavu Goreckou jako druhého ověřovatele zápisu
valné hromady HTS, a.s.
schvaluje
pořad valné hromady HTS, a.s.:
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu
jejího majetku za rok 2018
2. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2018 a návrh na rozdělení
zisku
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
- o její kontrolní činnosti za rok 2018
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2018
5. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2018
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2018 včetně stanovení
výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
8. Různé
825/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018____________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu jejího
majetku za rok 2018 dle přílohy č. 1, str. č. 5 až 12.
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826/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s.
za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku__________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2018 dle přílohy č. 1, str. 13 až 26 a návrh
představenstva na rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2018 dle přílohy č. 2.
827/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2018___________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
dle přílohy č. 1, str. 27 až 35.
828/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.______
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
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bere na vědomí
Zprávu dozorčí rady HTS, a.s. o její kontrolní činnosti a jejich výsledcích,
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání návrhu
na rozdělení zisku za rok 2018 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 dle přílohy č. 1.
829/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva nezávislého auditora určená akcionářům
účetní jednotky______________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.
dle přílohy č. 1, str. 37 až 40.
830/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS,
a.s. za rok 2018______________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
schvaluje
řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2018 dle přílohy č. 1, str. 13 až 26.
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831/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS,
a.s. za rok 2018 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend
a tantiém___________________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
schvaluje
rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2018 dle přílohy č. 1, s tím, že dividendy budou
vyplaceny v termínu do 15. 6. 2019 bankovním převodem na účet města
č. 19-1721604319/0800 a rozdělení tantiém členům představenstva a dozorčí rady
HTS, a.s. dle přílohy č. 2.

Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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