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USNESENÍ
ze 17. schůze Rady města Havířova
konané dne 10.06.2019

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

PŘEHLED USNESENÍ
ze 17. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.06.2019
837/17RM/2019 - Zvolení ověřovatele 17. schůze RMH, konané dne 10.06.2019
838/17RM/2019 - Zpráva o ověření zápisů z 15. schůze RMH, konané dne 27.05.2019
a z 16. schůze RMH, konané dne 31.05.2019
839/17RM/2019 - Schválení pořadu 17. schůze RMH, konané dne 10.06.2019
840/17RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 17. RMH
841/17RM/2019 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílou pro výkon činnosti Městské policie
Havířov
842/17RM/2019 - ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov - Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/MRA/19
843/17RM/2019 - ZPŘ/369/MRA/18 - „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“ – uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 100/MRA/19
844/17RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - „Vyhrazená technická zařízení – výtahy“ - rozhodnutí
o vyloučení dodavatele z účasti v řízení
845/17RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu
s příslibem zaplacení ve splátkách
846/17RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice (Slovensko)
847/17RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko
848/17RM/2019 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice
849/17RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
850/17RM/2019 - Kotlíková výzva – návratné finanční výpomoci
851/17RM/2019 - Schválení Programu partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná
a Havířov
852/17RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 092 z Operačního programu
Zaměstnanost 2014–2020
853/17RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
854/17RM/2019 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Obnova
stromořadí na ul. M. Pujmanové, Havířov – Šumbark“ v rámci grantového
řízení Stromy 2019
855/17RM/2019 - Vize města 2020+ - ustanovení pracovních skupin
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856/17RM/2019 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Iveta Parčiová
a Peter Gejza
857/17RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů
858/17RM/2019 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Hana Šnajderová
a Rudolf Šnajder
859/17RM/2019 - Opakovaná žádost o přidělení konkrétního obecního bytu
- Orestis Vlachopulos
860/17RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů
861/17RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
862/17RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
863/17RM/2019 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu v rámci programu
Prevence bezdomovectví v Havířově
864/17RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice
865/17RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá
866/17RM/2019 - Uzavření Dohody o finančním vypořádání s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR
867/17RM/2019 - Dodatek č. 1 k nájmu pozemků ČD a.s. pro účely realizace stavby
„Přednádražní prostor Havířov“
868/17RM/2019 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Parkoviště na ul. Točitá,
Havířov- Podlesí“
869/17RM/2019 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci realizace stavby „Chodník
MK Selská, 2. etapa“
870/17RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti
871/17RM/2019 - Záměr převodu pozemků, k.ú. Havířov-město Armádě spásy v ČR, z.s.
872/17RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
873/17RM/2019 - Záměr pronájmu části nemovité věci
874/17RM/2019 - Návrh na prominutí nájemného
875/17RM/2019 - Jmenování člena likvidační komise
876/17RM/2019 - Darování movitých věcí Městské knihovně Havířov, Městskému kulturnímu
středisku Havířov a Sociálním službám města Havířova
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877/17RM/2019 - Záměr pronájmu části nemovité věci, pronájem části nemovité věci
878/17RM/2019 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2019
879/17RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 49. – 69.
880/17RM/2019 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2018 a účetní závěrka města
Havířova sestavená k 31.12.2018
881/17RM/2019 - Zhodnocení finančních prostředků města Havířova
882/17RM/2019 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020
883/17RM/2019 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí
a žáků za školní rok 2018/2019
884/17RM/2019 - Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
885/17RM/2019 - Výroční zprávy o činnosti základních škol za školní rok 2017/2018
886/17RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Moravská Havířov
887/17RM/2019 - VZ/247/OŠK/19 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ – rozhodnutí o vyloučení a o zrušení zadávacího řízení
888/17RM/2019 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ (stavba č. 17012) – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
889/17RM/2019 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX – střediska volného času
890/17RM/2019 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká z rozvojového programu MŠMT
891/17RM/2019 - Zapojení SMH do projektu „Udržitelná města a obce pro rozvoj II“
892/17RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou
školu Havířov na školní rok 2019/2020
893/17RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy
pro ZŠ Kapitána Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020
894/17RM/2019 - Zajištění financování nákupu konvektomatu – ZŠ Mládežnická Havířov
895/17RM/2019 - Změna smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
ZŠ Žákovská Havířov
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896/17RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním subjektům
- 2. dotační kolo
897/17RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 Nemocnici s poliklinikou Havířov
898/17RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a souhlas s pořízením investičního
majetku – ZŠ Mládežnická Havířov
899/17RM/2019 - Pořízení investičního movitého majetku – ZŠ Mládežnická Havířov
900/17RM/2019 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská Havířov
901/17RM/2019 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ – uzavření Dodatku
č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18
902/17RM/2019 - „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – uzavření Dodatku
č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/19
903/17RM/2019 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
– Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18
904/17RM/2019 - Pořízení investičního majetku pro PO SSRZ Havířov
905/17RM/2019 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
906/17RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje –
Městským kulturním střediskem Havířov
907/17RM/2019 - Odborná konference „Zelená města – města budoucnosti“ Havířov 2019
908/17RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru a uzavřením
smlouvy
909/17RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek ze psů
910/17RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek za užívání veřejného prostranství
911/17RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek za komunální odpad
912/17RM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady 28.6.2019
913/17RM/2019 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2018
914/17RM/2019 - ZPŘ/181/OÚR/19 - „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“ - rozhodnutí
o výběru a o uzavření smlouvy
915/17RM/2019 - Žádost o zachování ceny nájemného v bytech společnosti Městské
realitní agentury, s.r.o.
5
USNESENÍ
ze 17. schůze Rady Města Havířova
konané dne 10.06.2019

916/17RM/2019 - Souhlas s umístěním sídla společnosti
917/17RM/2019 - ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska
ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov - Bludovice“ - rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky
918/17RM/2019 - „Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení“ - změna podmínek
zadávacího řízení
919/17RM/2019 - Založení společnosti pro zpracování komunálního odpadu
920/17RM/2019 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“
921/17RM/2019 - Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 24.06.2019
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USNESENÍ
ze 17. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.06.2019
837/17RM/2019 - Zvolení ověřovatele 17. schůze RMH, konané dne 10.06.2019_______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 17. schůze Rady města Havířova, konané
dne 10.06.2019
paní Mgr. Ivu GEORGIU
838/17RM/2019 - Zpráva o ověření zápisů z 15. schůze RMH, konané dne 27.05.2019
a z 16. schůze RMH, konané dne 31.05.2019______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů z 15. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 27. května 2019 a z 16. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 31. května 2019
839/17RM/2019 - Schválení pořadu 17. schůze RMH, konané dne 10.06.2019_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 17. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.06.2019
dle přílohy s touto úpravou:
vypuštění bodu:
65. Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky adaptační strategie
na klimatické změny města Havířova

840/17RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 17. RMH__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4642/88RM/2018
4736/89RM/2018
795/15RM/2019
797/15RM/2019

Pronájem části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice
Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a
s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru – nábytek

vypouští
úkoly: krátkodobé
282/6RM/2019
476/10RM/2019
631/12RM/2019
632/12RM/2019
638/12RM/2019
642/12RM/2019
654/12RM/2019
659/12RM/2019
668/12RM/2019
712/13RM/2019
734/14RM/2019
735/14RM/2019
743/15RM/2019
774/15RM/2019
792/15RM/2019
793/15RM/2019
794/15RM/2019
796/15RM/2019
798/15RM/2019

Souhlas o projektovém řízení v dotační výzvě MSK na rok
2019
Zřízení služebnosti inženýrské sítě UPC ČR, s.r.o. pro účely
realizace stavby „Přednádražní prostor Havířov“
Zřízení pozemkové služebnosti
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
Výpůjčka majetku příspěvkovým organizacím
Návrh na zhodnocení finančních prostředků
„Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
Souhlas s přijetím dotace na rok 2019 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
dotace
ZPŘ/90/OÚR/19 - „Výstavba retenční nádrže v lokalitě
Chrpová - Šumbark“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření
smlouvy
Výpůjčka dřevěných prodejních domků
Provozování bikesharingu v Havířově – nové zahájení
zadávacího řízení
„Přednádražní prostor Havířov“ - zrušení zadávacího řízení a
zahájení nového zadávacího řízení
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Zřízení přípravné třídy v ZŠ Gen. Svobody od 1. 9. 2019
Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci Veolia Energie
ČR, a.s.
Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci Nadační fond Tesco
Žádost o souhlas se zadáním zpracování projektové
dokumentace
Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z
NADACE ŽIVOT UMĚLCE
Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci Nadace ČEZ
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841/17RM/2019 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílou pro výkon činnosti Městské policie
Havířov____________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Bílou na výkon činnosti Městské policie
Havířov na jejím území dle přílohy č. 1 a č. 2
pověřit primátora podpisem veřejnoprávní smlouvy
842/17RM/2019 - ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov - Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/MRA/19____
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku XV. odst. XV. 4 Smlouvy o dílo
č. 2/MRA/19 ze dne 10. 1. 2019, a s tím související zvýšení ceny díla o částku
148.344,00 Kč bez DPH, tj. z původní ceny díla podle závazného rozpočtu
ve výši 12.585.338,00 Kč bez DPH na částku 12.733.682,00 Kč bez DPH,
dle přílohy č. 1
2. změnu položkového rozpočtu stavby ke Smlouvě o dílo č. 2/MRA/19
ze dne 10. 1. 2019 související s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/MRA/19 ze dne 10. 1. 2019
na provedení stavby „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov - Podlesí“ v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení se společností MH STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 27776506
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 2/MRA/19 ze dne 10. 1. 2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/MRA/19 ze dne 10. 1. 2019
Z: vedoucí
EO MRA, s.r.o.
T: 01.07.2019
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843/17RM/2019 - ZPŘ/369/MRA/18 - „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“ – uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 100/MRA/19___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku 3. odst. 3.8 Smlouvy o dílo č. 100/MRA/19
ze dne 8. 2. 2019, a s tím související snížení ceny díla o částku 51.356,24 Kč
bez DPH, tj. z původní ceny díla podle závazného rozpočtu ve výši 8.119.396,92
Kč bez DPH na částku 8.068.040,70 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1
2. změnu položkového rozpočtu stavby ke Smlouvě o dílo č. 100/MRA/19
ze dne 8. 2. 2019 související s bodem 1 tohoto usnesení
3. změnu termínu dokončení díla ve smyslu článku 4. odst. 4.2 Smlouvy o dílo
č. 100/MRA/19 ze dne 8. 2. 2019 tak, že původně sjednaný termín dokončení díla
do 90 dnů od předání staveniště se prodlužuje o 19 kalendářních dnů z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek bránících realizaci díla
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 100/MRA/19 ze dne
8. 2. 2019 na provedení stavby „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“ v rozsahu
bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností TURČINA s.r.o., se sídlem
Dělnická 544/53, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25886550
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 100/MRA/19 ze dne 8. 2. 2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 100/MRA/19 ze dne
8. 2. 2019
Z: vedoucí
EO MRA, s.r.o.
T: 01.07.2019
844/17RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - „Vyhrazená technická zařízení – výtahy“ - rozhodnutí
o vyloučení dodavatele z účasti v řízení
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníka Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Jinonice,
158 00 Praha 5, IČO: 271 27 010, z účasti v zadávacím řízení UŘ/493/MRA/18 „Vyhrazená technická zařízení – výtahy“, neboť údaje a doklady předložené
účastníkem nesplňují zadávací podmínky, účastník je ve stanovené lhůtě nedoložil
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a nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti
podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí
zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 4
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 4
Z: vedoucí
EO MRA, s.r.o.
T: 01.07.2019
bere na vědomí
odstoupení účastníka LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Karviná - Nové Město,
Závodní 542/53, PSČ 73506, IČO 25382357, ze zadávacího řízení (viz příloha č. 5),
a to v souladu s § 47 odst. 4 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že účast účastníka v zadávacím řízení
odstoupením zaniká
845/17RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu
s příslibem zaplacení ve splátkách______________________________________

Rada města Havířova
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 a 1. 6. 2019 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2
846/17RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice (Slovensko)_
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Turčianské
Teplice na Slovensku na tradiční „Dny města“ ve dnech 14. – 16. 6. 2019
pro Mgr. Janu Feberovou, náměstkyni pro školství a kulturu

11
USNESENÍ
ze 17. schůze Rady Města Havířova
konané dne 10.06.2019

847/17RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko____________
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Omiš
v Chorvatsku ve dnech 27. – 30. 6. 2019 pro Ing. Ondřeje Baránka na „Slavnostní
zahájení 53. Festivalu Dalmatských Kapel“
848/17RM/2019 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice__
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz. Příloha č. 1) dle návrhu
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov
Životice (viz Příloha č. 2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov
Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou města
Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22. 6. 2011
ukládá
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů
dle přílohy č. 1 a č. 2
Z: vedoucí OKP
T: 31.07.2019
849/17RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném
stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
ke dni 03.06.2019 dle příloh

12
USNESENÍ
ze 17. schůze Rady Města Havířova
konané dne 10.06.2019

850/17RM/2019 - Kotlíková výzva – návratné finanční výpomoci___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. předložení žádosti o dotaci na Cíl 1. a Cíl 2. v rámci Výzvy č. 1/2019 Programu
Státního fondu životního prostředí na podporu výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech prostřednictvím návratné finanční výpomoci
2. informaci, že aktuálně Magistrát města Havířova registruje 49 zájemců
o návratnou finanční výpomoc
schválit
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci žadatelům, v případě kladného vyřízení
žádosti města o dotaci v rámci Výzvy č. 1/2019 Programu Státního fondu
životního prostředí, na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech
2. účelové použití vratek návratné finanční výpomoci na spolufinancování vlastních
zdrojů projektů realizovaných statutárním městem Havířov v rámci podpory
z Operačního programu životní prostředí 2014-2020:
- Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov – Šumbark
- Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov – Město – zateplení
- Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov – Město – rekuperace
- Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy,
Havířov – Dolní Suchá – zateplení
- Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy,
Havířov – Dolní Suchá – rekuperace
3. vyhlášení Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci fyzickým
osobám, které vlastní nemovitost na území města Havířova za těchto podmínek:
- Splnění zákonných podmínek pro poskytnutí návratné finanční výpomoci
- Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadatelům, kterým byla Radou
Moravskoslezského kraje schválena žádost o poskytnutí dotace v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
- Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadatelům, kteří byli Radou
Moravskoslezského kraje schváleni v zásobníku žadatelů o poskytnutí dotace
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ v
případě uvolnění finančních prostředků v rámci tohoto dotačního programu
- Návratná finanční výpomoc musí být účelově vázána výhradně na zajištění
výměny nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj
- Splácení bude zahájeno neprodleně po okamžiku, kdy fyzická osoba získá
dotaci v rámci „kotlíkových dotací“ formou první zvýšené splátky
- Návratná finanční výpomoc je bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0%)
- Návratnou finanční výpomoc lze ze strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce
splatit
- Maximální měsíční splátka s výjimkou první zvýšené splátky činí 2000 Kč
- Maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let
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851/17RM/2019 - Schválení Programu partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná
a Havířov___________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Program partnerské spolupráce měst
Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov ve znění přílohy č. 1
852/17RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 092 z Operačního programu
Zaměstnanost 2014–2020______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 092 z Operačního programu
Zaměstnanost 2014–2020
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem žádosti o poskytnutí
podpory a ostatních nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o podporu v souladu se závaznými dokumenty
Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014–2020 a výzvou
pro předkládání žádostí
Z: vedoucí OKP
T: 21.06.2019
853/17RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky____
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o účelovou investiční dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra
– generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení cisternové
automobilové stříkačky
pověřuje
primátora města Bc. Josefa Bělicu podpisem žádosti o dotaci a ostatních nezbytných
dokumentů k vyřízení žádosti
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ukládá
zpracovat a odeslat žádost o účelovou investiční dotaci z rozpočtu Ministerstva
vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení
cisternové automobilové stříkačky
Z: vedoucí OKP
T: 14.06.2019
854/17RM/2019 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Obnova
stromořadí na ul. M. Pujmanové, Havířov – Šumbark“ v rámci grantového
řízení Stromy 2019___________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 150 000Kč z Nadace ČEZ na realizaci
projektu „Obnova stromořadí na ul. M. Pujmanové, Havířov – Šumbark“ v rámci
grantového řízení Stromy 2019
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku z Nadace ČEZ
Z: vedoucí OKP
T: 28.06.2019
855/17RM/2019 - Vize města 2020+ - ustanovení pracovních skupin_________________________
Rada města Havířova
ustanovuje
náměstky primátora města vedením pracovních skupin v rámci procesu pořízení
strategického dokumentu „Vize města 2020+“
- Ing. Ondřeje Baránka – pro pracovní skupinu „Ekonomika a bezpečnost ve městě“
- Mgr. Janu Feberovou - pro pracovní skupinu „Kvalita života ve městě“
- Mgr. Mgr. Stanislavu Goreckou - pro pracovní skupinu „Město a lidé“
- Ing. Bohuslava Niemiece - pro pracovní skupinu „Městská infrastruktura“
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856/17RM/2019 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Iveta Parčiová
a Peter Gejza________________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 623/12RM/2019 ze dne 15.04.2019, kterým nebylo schváleno
mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu v lokalitě Havířov-Šumbark
p. Ivetě Parčiové, t.b. …………………………………………… a Peteru Gejzovi,
t.b. ……………………………………
schvaluje
mimořádné přidělení pětipokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě HavířovŠumbark p. Ivetě Parčiové, t.b. …………………………………………… a Peteru
Gejzovi, t.b. ……………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy oba jmenovaní předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. I. Parčiovou a P. Gejzou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova v platném znění od 01.07.2019
- stanovená výše jistoty bude uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
857/17RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů____________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města p. Lucii Sovadinové, t.b. …………………………
…………………………
2. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město p. Lucii Páskové, t.b. ………………………………………
858/17RM/2019 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Hana Šnajderová
a Rudolf Šnajder____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
- udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
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bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt musí být občan
České republiky, který dovršil 18 let“, pro p. Rudolfa Šnajdera, státního
příslušníka Slovenské republiky, bytem ……………………………………
- přidělení jiného 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. ……………………………………… manž. Haně Šnajderové a
Rudolfu Šnajderovi, 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
859/17RM/2019 - Opakovaná žádost o přidělení konkrétního obecního bytu
- Orestis Vlachopulos_________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 626/12RM/2019 ze dne 15.04.2019, kterým nebylo schváleno přidělení
konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 34 o vel. 1+1 v domě
na ul. …………………………………………………… p. Orestisi Vlachopulosovi,
t.b. ……………………………………………
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 34 o vel. 1+1 v domě na ul.
Mánesova 989/42 v Havířově-Městě p. Orestisi Vlachopulosovi, t.b. Želivského
1345/10, Havířov-Podlesí 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
860/17RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů____________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 37 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………………………………………
p. Jiřímu Plíškovi, t.b. …………………………………………
schvaluje
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………………… p. Tomáši Čverčkovi,
t.b. …………………………………………… pod podmínkou, že nájemní
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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
861/17RM/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 manž. Zuzany Hessové a Libora Hesse, trvale bytem
………………………………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu
č. 17, vel. 1+4 v domě na ul. …………………………………, jehož nájemcem je
p. Vladimír Bizik
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Zuzany Kubalové, trvale bytem …………………………………,
……………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 1+2 v domě na
………………………………………, jehož nájemcem je p. Pavel Bezděčík
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Denise Balouna, trvale bytem ……………………………,
…………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 15, vel. 1+3 v domě na
…………………………………, jehož nájemcem jsou jeho rodiče manž.
Lubomír Baloun a Irena Balounová
neschvaluje
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Lucie Kucbelové, trvale bytem …………………………,
………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 20, vel. 1+3 v domě
na ………………………………, jehož nájemcem je p. Jiří Dub
862/17RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na …………………………………………………………………
s p. Libuší Garayovou, 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 s tím, že nájemné bude hrazeno
měsíčně a stanovená jistota uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
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2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na …………………………………………………………………
s p. Filipem Lasekou, t.b. ………………………………………………………
pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. F. Lasekou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
v platném znění od 01.07.2019 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a
stanovená jistota uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na …………………………………………………………………
s p. Evou Jedinákovou, t.b. …………………………………… pod podmínkou,
že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. E. Jedinákovou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
v platném znění od 01.07.2019
863/17RM/2019 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu v rámci programu
Prevence bezdomovectví v Havířově____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zápis Poradního sboru ze dne 06.05.2019, jehož obsahem je návrh na uzavření
nájemní smlouvy k obecnímu bytu s klientem zařazeným do sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy v České
republice, z.s. v souladu se Smlouvou o spolupráci č. 883/OSV/2015
schvaluje
v souladu s čl. VII, bodem 1 Smlouvy o spolupráci č. 883/OSV/2015 uzavření
nájemní smlouvy k obecnímu bytu vyčleněnému v rámci sociálního programu, tzn.
k bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě na ……………………………………………………
s p. Robertem Kokešem, 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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864/17RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodej části pozemku parc.č. 113/1
o výměře cca 420 m2, katastrální území Bludovice včetně trvalých porostů (výměra
bude upřesněna na základě GP) společnosti AU CENTRUM s.r.o. se sídlem Selská
1591/8c, 736 01
Havířov-Město, IČO: 08024189 za účelem výstavby
stomatologického střediska
865/17RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc.č. 1714/5,
nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 1714/200, orná půda
o výměře 541 m2, k.ú. Prostřední Suchá, panu Jiřímu Hamříkovi, …………………,
…………………………, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 194.760,00 Kč (tj. 360,00 Kč/m2) + 2.000,00 Kč
za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 196.760,00 Kč + výše DPH
platné ke dni povinnosti přiznat daň
866/17RM/2019 - Uzavření Dohody o finančním vypořádání s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci vypořádání stavby „1. etapa cyklostezek – stavba1./01
Havířov – Žermanická přehrada“ uzavření Dohody o finančním vypořádání
za užívání částí pozemků ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha, v k.ú. Havířov-město, parc. č. 4346/7,
4369/2, 4371/2, 4374/5, 4383/2 a 4389/2, o celkové výměře 3.604 m2, pod stavbou
cyklostezky v majetku města, a to za období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019, kdy byly
pozemky užívány bez právního důvodu, přičemž finanční vyrovnání je sjednáno ve
výši 59.639,00 Kč s tím, že bylo zahájeno řízení o převodu pozemků do majetku
ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a následně městu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody
Z: vedoucí EO
T: 31.07.2019
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867/17RM/2019 - Dodatek č. 1 k nájmu pozemků ČD a.s. pro účely realizace stavby
„Přednádražní prostor Havířov“_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 15800 „Přednádražní prostor Havířov“ uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 717/EO/18 ze dne 27. 9. 2018, o nájmu pozemků
v k.ú. Havířov-město, kterou uzavřelo statutární město Havířov s pronajímatelem,
jímž jsou České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, Nové
Město, IČO: 709 94 226, kterým se dle geometrického rozdělení parcel předmět
nájmu nově specifikuje takto: část pozemku parc. č. 3746/2 o výměře 1.437 m²,
pozemek parc.č. 3747/2 o výměře 1 m², pozemek parc. č. 3747/3 o výměře 113 m²
a pozemek parc. č. 3749/3 o výměře 971 m², tj. celkem 2.522 m² s tím, že nájemné
je ponecháno ve výši 65,00 Kč/m2/rok a při celkové výměře 2.522 m2 činí celkem
163.930,00 Kč + DPH a pronajímatel je oprávněn každoročně upravit výši
nájemného dle roční míry inflace a růstu indexu spotřebitelských cen
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1
ke smlouvě 717/EO/18, ze dne 27. 9. 2018
Z: vedoucí EO
T: 31.07.2019
868/17RM/2019 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Parkoviště na ul. Točitá,
Havířov- Podlesí“____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby č. 17028 „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ zřízení
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v majetku města parc. č. 272, parc.
č. 270/1 a parc. č. 261, k.ú. Bludovice, spočívající v právu oprávněného,
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 IČO: 247 29 035, umístit, provozovat, opravovat a udržovat na
dotčených nemovitostech podzemní kabelové vedení NN, (2x AYKY 3x120+70
v chráničce DVR110), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci,
v celkovém rozsahu 34,9 m2, dle GP 4398-631/2018, přičemž hodnota služebnosti
je sjednána jednorázově ve výši 500,00 Kč + DPH, protože se jedná o přeložku
vyvolanou stavbou města
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 31.07.2019
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869/17RM/2019 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci realizace stavby „Chodník
MK Selská, 2. etapa“_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci realizace stavby č. 5042 „Chodník MK Selská, 2. etapa“ zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku v majetku města, parc. č. 4090/1, k.ú. Havířov-město,
spočívající v právu oprávněného GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem, Klíše, IČO: 272 95 567, zřídit a provozovat na dotčeném
pozemku přeložku plynárenského zařízení NTL, vstupovat a vjíždět na dotčený
pozemek po nezbytnou dobu za účelem prohlídky nebo údržby v předpokládaném
rozsahu cca 76 m2, dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota služebnosti
je sjednána jednorázově ve výši 500,00 Kč + DPH, protože se jedná o přeložku
vyvolanou stavbou města
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: vedoucí EO
T: 31.07.2019
870/17RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 711/1,
k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.500,00 Kč + DPH (o výměře 12 m2 - graficky označeno v GP písmenem
„B“) a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč
+ DPH, (o výměře 15 m2 - graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP
č. 768-17/2019 ze dne 06.05.2019 ve prospěch
pozemku parc.č. 30/4,
k.ú. Dolní Datyně, jehož součástí je budova č.p. 202, jimiž ke dni zřízení
pozemkové služebnosti jsou vlastníky Martin Chmiel a Taťána Chmielová, oba
bytem …………………………………………………, na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
pozemkové služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
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871/17RM/2019 - Záměr převodu pozemků, k.ú. Havířov-město Armádě spásy v ČR, z.s._______
Rada města Havířova
odkládá
projednání záměru převodu pozemků, k.-ú. Havířov – město Armádě spásy
v ČR, z.s.
872/17RM/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. 1709/1, 1749/9, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního
kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci stavby:
č. IP-12-8023119/VB2 Havířov, Bludovice 1756/6, NNk za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 3,33 m2 dle GP č. 4436-115/2019 ze dne
29.03.2019, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 2663/5, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy zemního
vedení NN v rámci stavby: č. IV-12-8015225/02 za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 6,90 m2 dle GP č. 3166-583/2018
ze dne 04.04.2019, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku města
a to parc.č. 2025/1, 2025/165, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
zemního vedení NN v rámci stavby: č. IP-12-8022486/01 za jednorázovou
úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 43,60 m2 dle GP č. 3193-192/2019
ze dne 18.04.2019, 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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873/17RM/2019 - Záměr pronájmu části nemovité věci____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
52,07 m2 v suterénu zdravotního střediska na Dlouhé třídě 1134/83,
Havířov-Podlesí, p. Lubomíru Frolichovi, bytem …………………………………,
……………………………, jako sklad aparatury a hudební zkušebnu
874/17RM/2019 - Návrh na prominutí nájemného________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci spol. Biokado s.r.o., IČO: 01475321, prominutí nájemného v celkové
výši 1.775,00 Kč za dobu od 21. 4. 2019 do 31. 5. 2019, celkem 41 dnů, kdy bylo
nájemci znemožněno užívat pronajaté prostory z důvodu havárie studené vody,
za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 45,32 m2
v suterénu obytného domu ul. Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark, užívaných
jako prodejna a sklad bylin
875/17RM/2019 - Jmenování člena likvidační komise_____________________________________
Rada města Havířova
odvolává
k datu 10. 6. 2019 člena likvidační komise pro majetek města
- Bc. Veroniku Bukovanskou z důvodu změny pracovní náplně
jmenuje
k datu 10. 6. 2019 člena likvidační komise pro majetek města
- p. Zuzanu Vojtkovou
876/17RM/2019 - Darování movitých věcí Městské knihovně Havířov, Městskému kulturnímu
středisku Havířov a Sociálním službám města Havířova____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí příspěvkovým
organizacím:
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1. majetku umístěného v budově městské knihovny na ul. Svornosti 86/2,
Havířov-Město, budova G, v celkové účetní ceně 10.800,00 Kč - 2 ks
prezentačních mříží, inv. čísla 000000020438 a 000000020439, v účetní
ceně 4.200,00 Kč/1 ks a 4 ks dvojitých noh k prezentačním mřížím, inv. čísla
000000020444, 000000020445, 000000020448 a 000000020449, v účetní ceně
600,00 Kč/1 ks příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov,
736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250
2. majetku dle přílohy č. 1 pořízeného v rámci investiční akce č. 1031 – Kino
Centrum Havířov v celkové účetní ceně 30.451.486,02 Kč příspěvkové
organizaci Městské kulturní středisko Havířov, 736 01 Havířov-Město, Hlavní
třída 246/31a, IČO: 00317985
3. majetku dle přílohy č. 2 pořízeného v rámci investiční akce č. 4006 –
Rekonstrukce objektu SSmH Mánesova v celkové účetní ceně 2.537.389,27 Kč
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, 736 01 Havířov-Podlesí,
Přemyslova 1618/12, IČO: 60337583
877/17RM/2019 - Záměr pronájmu části nemovité věci, pronájem části nemovité věci__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 41,03 m2 v suterénu obytného domu na ul. Makarenkova 517/6,
Havířov-Město, společnosti Unimachinery s.r.o., IČO: 286 21 298, jako
kancelář a dílna digitálního tisku,
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
61,04 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 20 m2 v 1. patře objektu na
Národní třídě 1541/14a, Havířov-Město, panu Nikolasi Vlachopulosovi,
IČO: 081 97 318, jako herna – virtuální svět, za podmínek:
- nájemné 400,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2019
878/17RM/2019 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2019____
Rada města Havířova
bere na vědomí
nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2019
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879/17RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 49. – 69._____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
a) rozpočtová opatření č. 49. – 69., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 46. – 69. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2019:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 254 554,07
1 134 442,91
34 103,93
1 600,00
1 084 407,23

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

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
z toho: investiční příspěvek
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“

2 446 096,59
2 029 396,70
848,83
17 986,71
483 414,72
268 131,91
8 767,96
321 119,46
96 257,10
812 540,25
20 329,76
416 699,89
2 050,20
73,00
846,90
1 149,60
1 123,30
1 559,17
1 164,00
2 029,20
907,10
2 656,10
1 053,00
1 174,80
100,00
1 958,30
974,50
65,00
753,90
981,42
1 076,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
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z toho: investiční příspěvek
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
z toho: vázané finanční prostředky
ZŠ a MŠ Frýdecká
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
z toho: investiční příspěvek
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
z toho: investiční příspěvek
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech
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75,00
1 062,30
742,30
6 119,34
4 707,92
300,00
3 535,24
35,00
3 668,37
4 837,48
160,00
3 800,84
6 824,21
3 443,44
3 907,40
4 194,70
6 149,29
10 044,18
750,00
10 654,07
350,00
1 910,62
3 374,68
60,00
1 365,94
4 036,98
3 430,60
60 695,00
23 619,00
43 993,98

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

22 829,00 tis. Kč
61 353,52 tis. Kč
2 460,00 tis. Kč
48 423,00 tis. Kč
7 480,00 tis. Kč
46 519,00 tis. Kč
+191 542,52
0,00
-105 000,00
+296 542,52

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

880/17RM/2019 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2018 a účetní závěrka města
Havířova sestavená k 31.12.2018_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání
města Havířova za rok 2018 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, a v souladu s § 17
odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad“,
2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018,
v rozsahu příloh č. 24 – 30
uložit
1. vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů
Právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2018 ve výši
19 902 310,00 Kč na ZBÚ města,
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 28.06.2019
2. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené
k 31. 12. 2018.
Z: vedoucí EO
T: 28.06.2019
881/17RM/2019 - Zhodnocení finančních prostředků města Havířova_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit zhodnocení volných finančních prostředků
Fondu rezerv a rozvoje (FRR) ve výši 30 000 000,00 Kč na dobu 1 roku formou
spořicího účtu s úročením 1,66 % p.a., u společnosti SBERBANK CZ, a.s.,
IČO: 25083325
882/17RM/2019 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020_______
Rada města Havířova
schvaluje
harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok
2020“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2020“,
který je přílohou předkládaného materiálu.
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí harmonogram přípravy a zpracování
„Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské
činnosti města Havířova na rok 2020“, který je přílohou předkládaného materiálu.
883/17RM/2019 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí
a žáků za školní rok 2018/2019_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků
za školní rok 2018/2019 dle přílohy č. 1
884/17RM/2019 - Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov_______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu uplynutí funkčního období:
pana Miroslava Polaka při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní
škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
ke dni 10. 9. 2019
jmenuje
pana Miroslava Polaka, bytem ……………………………………………… členem
školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola
Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace ke dni
11.9.2019
pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu
ukládá
1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady
2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady
3. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce člena školské rady za dané funkční
období a poděkování za výkon ve funkci člena školské rady panu Miroslavu
Polakovi
Z: vedoucí OŠK
T: 30.08.2019
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885/17RM/2019 - Výroční zprávy o činnosti základních škol za školní rok 2017/2018___________
Rada města Havířova
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výročních zpráv o činnosti základních škol za školní rok 2017/2018
dle důvodové zprávy
886/17RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ Moravská Havířov_____________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola HavířovŠumbark, Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131
u poskytovatele dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Karmelitská 529/5, 118 21 Praha 1, Malá strana na projekt „Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2019 – Plaveme s radostí V.“
887/17RM/2019 - VZ/247/OŠK/19 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ – rozhodnutí o vyloučení a o zrušení zadávacího řízení___
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/247/OŠK/19/ „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“,
(stavba č. 17012) - Global Clima s.r.o., Kobzáňova 1630, 755 01 Vsetín,
IČO: 02334224 pro nesplnění zadávacích podmínek z důvodu popsaného
v příloze č. 1
ruší
zadávací řízení VZ/247/OŠK/19/ -„Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové
17/1151, Havířov - Šumbark“, (stavba č. 17012) neboť po uplynutí lhůty pro podání
nabídek není v zadávacím řízení žádný uchazeč zadávacího řízení
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu, podpisem oznámení o vyloučení
a o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/247/OŠK/19 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov – Šumbark“, (stavba č. 17012)
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ukládá
předložit k podpisu oznámení o vyloučení a o zrušení zadávacího řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu VZ/247/OŠK/19 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni
ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov – Šumbark“, (stavba č. 17012)
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2019
888/17RM/2019 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ (stavba č. 17012) – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ (stavba č. 17012)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení (účinnost smlouvy):
termín zahájení stavebních prací:

termín dokončení prací omezující
provoz ve varně kuchyně ZŠ:
termín dokončení celého díla:
6. hodnotící kritérium:

druhá polovina
července 2019
pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, předá
objednatel zhotoviteli
staveniště 31.07.2019
nejpozději do 23.08.2019
nejpozději do 20.09.2019

nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
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8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší
3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), na část
plnění VZ - provedení stavebních prací spojených se statickým zajištěním
stropních konstrukcí je požadováno živnostenské oprávnění - Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam minimálně 3 stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, tj.
rekonstrukce a/nebo výměna a/nebo instalace vzduchotechnického zařízení,
realizovaných za posledních 5 let přede dnem podání nabídky v minimální
hodnotě 800 000 Kč bez DPH/tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce, a
to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou
minimální hodnotu
11. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální
výši 5 000 000,00 Kč
- záruka:
na stavební a montážní práce min. 60 měsíců
na strojní vybavení min. 36 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
- nepřipustit podání společné nabídky více dodavateli
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dokumentů souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2019
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889/17RM/2019 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX – střediska volného času____
Rada města Havířova
bere na vědomí
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, zástupkyně
statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice
Frýdecká, příspěvková organizace, které jsou zapsány ve školském rejstříku
za 1. pololetí roku 2019, dle přílohy č. 1
schvaluje
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice
Frýdecká, příspěvková organizace a ředitelce ASTERIX - střediska volného času
Havířov, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,
dle upravené přílohy č. 2
890/17RM/2019 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká z rozvojového programu MŠMT________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice
Frýdecká, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov
z rozvojového programu MŠMT „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů
v odměňování pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ a ŠD v roce 2019“ - ÚZ
33076 dle přílohy č. 1 varianty B
891/17RM/2019 - Zapojení SMH do projektu „Udržitelná města a obce pro rozvoj II“_________
Rada města Havířova
schvaluje
zapojení statutárního města Havířova do projektu „Udržitelná města a obce
pro rozvoj II“, jehož realizátorem je Charita České republiky, IČO: 70100969,
v roce 2019
pověřuje
náměstkyni pro školství a kulturu podpisem Dohody o vzájemné spolupráci
na projektu
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2019
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892/17RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou
školu Havířov na školní rok 2019/2020__________________________________
Rada města Havířova
povoluje
výjimku 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
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí 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
udělené Radou města Havířova
schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na školní
rok 2019/2020
uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované
škole
893/17RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy
pro ZŠ Kapitána Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020_________________
Rada města Havířova
povoluje
výjimku 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
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí 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 udělené Radou města Havířova
schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na školní
rok 2019/2020
uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované
škole
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894/17RM/2019 - Zajištění financování nákupu konvektomatu – ZŠ Mládežnická Havířov______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
1. snížení schváleného příspěvku na provoz na rok 2019 o částku 154 000,00 Kč
2. převod do fondu investic částku ve výši 154 000,00 Kč
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 302 000 Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz
o 154 000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 456 000,00 Kč
do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019 výše uvedené příspěvkové organizaci
895/17RM/2019 - Změna smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
ZŠ Žákovská Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. změnu termínu vrácení finanční výpomoci na projekt „Venkovní odborná
učebna“ realizovaný ZŠ Žákovská Havířov z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019, který
byl stanoven ve Smlouvě o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci č.
692/OŠK/2018 ze dne 20. 12. 2018 (příloha č. 1)
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí bezúročné návratné finanční
výpomoci č. 692/OŠK/2018 ze dne 20. 12. 2018 v rozsahu bodu 1 tohoto
usnesení se Základní školou Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČO: 62331230 (příloha č. 2)
pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci č. 692/OŠK/2018
Z: vedoucí OŠK
T: 30.06.2019
896/17RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním subjektům
- 2. dotační kolo_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
I. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2019 subjektům:
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1. z mimosportovní sféry v celkové výši
1 070 500 Kč dle příloh č. 1 - 7
2. ze sportovní sféry v celkové výši
949 000 Kč dle přílohy č. 8
II. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného
Zastupitelstvem města Havířova dne 26. 2. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018
s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu I. tohoto
usnesení
pověřit
1. vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně)
v jednotlivých případech,
2. náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč
v jednotlivých případech
897/17RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 Nemocnici s poliklinikou Havířov_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádosti Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
IČO: 00844896, ze dne 30. 5. 2019 o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
v roce 2019
schválit
1. poskytnutí investiční dotace Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové
organizaci, IČO: 00844896, ve výši 310 000 Kč na projekt „Porodní systém
Multitrac včetně příslušenství pro porodnické oddělení NsP“ z vázaných
prostředků položky určené pro Nemocnici s poliklinikou z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2019
2. navýšení investiční dotace poskytnuté v roce 2018 Nemocnici s poliklinikou
Havířov, příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, na „Rekonstrukci vstupního
vestibulu a pořízení zdravotní přístrojové techniky“, dle veřejnoprávní smlouvy
č. 739/OŠK/18 ze dne 5. 1. 2018, o 300 000 Kč na celkovou částku 6 300 000 Kč
z vázaných prostředků položky pro Nemocnici s poliklinikou z výdajové části OJ
10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2019
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle vzoru
schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 26. 2. 2018 usn. č.
931/24ZM/2018 se subjektem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení
4. uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace
č. 739/OŠK/18 ze dne 5. 11. 2018 se subjektem uvedeným v bodu 2. tohoto
usnesení
pověřit
1. vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smluvy o
poskytnutí investiční dotace
2. náměstkyni primátora pro školství a kultury podpisem dodatku č. 1 k
veřejnoprávní smluvě o poskytnutí investiční dotace č. 739/OŠK/18
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898/17RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a souhlas s pořízením investičního
majetku – ZŠ Mládežnická Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do
fondu investic ve výši 95 000 Kč na zpracování studie proveditelnosti projektu
Modernizace odborné učebny F-CH
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 114 950,- Kč včetně DPH:
zpracování studie projektu Modernizace učebny F-CH
899/17RM/2019 - Pořízení investičního movitého majetku – ZŠ Mládežnická Havířov__________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114
pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 95 000,- Kč včetně DPH:
traktor
900/17RM/2019 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská Havířov_
Rada města Havířova
bere 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+
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901/17RM/2019 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ – uzavření Dodatku
č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 735/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy č. 1
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 568 806,68 Kč bez DPH
(688 256,08 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 735/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -562 587,56 Kč bez DPH
(- 680 730,95 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 na provedení stavby
„Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ v rozsahu bodů
1 až 3 tohoto usnesení s dodavatelem Ridera Stavební a.s., se sídlem
Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 451 92 464
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 ze dne 05.10.2018
ukládá
1. předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18
ze dne 05.10.2018
Z: vedoucí OÚR
T: 06/2019
2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně
závazku ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OÚR
T: do 15 dnů ode dne
uzavření Dodatku č. 3
902/17RM/2019 - „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – uzavření Dodatku
č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/19____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 97/OÚR/2019 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD stavební práce za cenu -33.620,10 Kč bez DPH
(-40.680,32 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
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2. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/2019 související
s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/2019 na provedení stavby
„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ (stavba č. 17028) v rozsahu bodu
1 až 2 tohoto usnesení se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10,
110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 452 74 924
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/2019 ze dne 1. 3. 2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/2019
ze dne 1. 3. 2019
Z: vedoucí OÚR
T: 6/2019
903/17RM/2019 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
– Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 207/OÚR/18 dle Článku II a Přílohy č. 3
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 2 683 552,13 Kč bez DPH
(3 247 098,08 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 207/OÚR/18 dle Článku II a Přílohy č. 3
této SoD stavebních prací za cenu - 352 114,36 Kč bez DPH
(- 426 058,38 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 na provedení stavby
„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“
v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení se společností POHL cz, a.s., odštěpný
závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 ze dne 5. 4. 2018
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ukládá
1. předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18
ze dne 5. 4. 2018
Z: vedoucí OÚR
T: 6/2019
2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně
závazku ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OÚR
T: do 15 dnů ode dne
uzavření dodatku č. 4
904/17RM/2019 - Pořízení investičního majetku pro PO SSRZ Havířov______________________
Rada města Havířova
s ch v a l u j e
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
Těšínská 1296/2a, Havířov – Podlesí, IČO: 00306754, pořízení investičního
majetku pro ekonomický a administrativní úsek organizace:
server PowerEdge T140 s příslušenstvím v pořizovací ceně 79 794,30 Kč bez DPH,
96 551,10 Kč vč. DPH.
905/17RM/2019 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace_______________________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem J.
Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí finančních účelově určených darů
- ve výši 86 000 Kč od dárce HARTMANN – RICO a.s., IČ: 44947429
- ve výši 75 000 Kč od dárce Nadační fond TEPLO NA DLANI, IČ: 06486282
Z: ředitel DsH
T: červen 2019
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906/17RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
– Městským kulturním střediskem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
– individuální, Krajský úřad, IČO: 70890692, příspěvkovou organizací Městským
kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985
poskytovatel dotace:
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117,
702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692
název projektu:
Havířovské slavnosti 2019
požadovaná výše dotace
1 500 000,00 Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena
z příspěvku na provoz pro rok 2019
907/17RM/2019 - Odborná konference „Zelená města – města budoucnosti“ Havířov 2019______
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o tematickém zaměření a termínu konání odborné konference
„Zelená města – města budoucnosti“ v roce 2019. Konference ponese název
„Rekreační zázemí měst“. Uskuteční se 8. 10. 2019 v Kulturním domě Radost
Havířov.
908/17RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru a uzavřením
smlouvy____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, přijetí
účelově vázaného finanční daru ve výši 25 000,-Kč od Nadace Charty 77, se sídlem
Melantrichova 504/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 00417904 a uzavření
smlouvy.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červen 2019
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909/17RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek ze psů_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů, ve znění přílohy č. 1.
910/17RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek za užívání veřejného prostranství_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění přílohy č. 1.
911/17RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek za komunální odpad____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1.
912/17RM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady 28.6.2019_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem
U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO 45192081 (dále jen „Společnost“) dne
28.6.2019 od 11:30 hodin v provozovně Společnosti na adrese ul. Těšínská 911,
739 64 Šenov, v kanceláři předsedy představenstva v 1. podlaží, místnost č. 20,
2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
3. návrhy usnesení představenstva společnosti ve znění Přílohy č. 1
ukládá
zástupci města v jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady:
bod 2.
- volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle
návrhu představenstva dle Přílohy č. 1
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bod 3.

bod 4.

bod 5.

bod 6.

bod 7.

bod 8.

bod 9.

bod 10.

- přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2018
včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a
o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení
zisku Společnosti za rok 2018 – projednat a vzít na vědomí dle
Přílohy č. 1, Přílohy č. 2, Přílohy č. 3, Přílohy č. 4, Přílohy č. 5 a
Přílohy č. 6
- přednesení a projednání zprávy auditora a výroku auditora o
přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za
účetní období roku 2018 včetně zprávy Společnosti o stavu jejího
majetku a o vztazích mezi propojenými osobami – projednat a vzít
na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 7
- přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o
výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti
k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2018 a
k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti
za účetní období roku 2018, stanovisko dozorčí rady Společnosti
k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami –
projednat a vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 8
- schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku
2018 – hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5
- schválení návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku
Společnosti za účetní období roku 2018 – hlasovat pro příděl do
nerozděleného zisku minulých let ve výši 41.187.929,61 Kč dle
Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6
- odvolání členů představenstva – hlasovat pro odvolání:
Ing. Tomáše Vavříka, MBA z funkce člena představenstva
Ing. Romana Vývody z funkce člena představenstva
Ing. Barbory Weissové z funkce člena představenstva
dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1
- volba členů představenstva – hlasovat pro jmenování:
Ing. Tomáše Vavříka, MBA do funkce člena představenstva
Ing. Romana Vývody do funkce člena představenstva
Ing. Barbory Weissové do funkce člena představenstva
dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1
- určení auditora společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období roku
2019 - hlasovat pro určení auditora dle návrhu představenstva dle
Přílohy č. 1

913/17RM/2019 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2018____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí celoroční hospodaření Svazku měst
a obcí okresu Karviná, IČO 75066611 a závěrečný účet za rok 2018 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok
43
USNESENÍ
ze 17. schůze Rady Města Havířova
konané dne 10.06.2019

2018 bez výhrad (příjmy ve výši 1.177,76 tis. Kč, výdaje ve výši 1.148,44 tis. Kč
a financování ve výši - 29,32 tis. Kč) dle příloh č. 1 až 4
914/17RM/2019 - ZPŘ/181/OÚR/19 - „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“ - rozhodnutí
o výběru a o uzavření smlouvy_________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele OSBAU s.r.o., se sídlem 735 14 Orlová-Poruba,
Přespolní 1377, IČO: 02117436, který předložil ekonomicky nejvýhodnější
nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/181/OÚR/19 - „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M.
Kudeříkové“, jak vyplývá z přílohy č. 1
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/181/OÚR/19 –
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“ s dodavatelem OSBAU s.r.o., se
sídlem 735 14 Orlová-Poruba, Přespolní 1377, IČO: 02117436, s nabídkovou
cenou 25.707.552,07 Kč včetně DPH (21.245.910,80 Kč bez DPH), v případě
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů dle
ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů dle
ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 11. 6. 2019
2. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele na
základě dokladů a údajů dle
ust. § 122 zákona
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
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915/17RM/2019 - Žádost o zachování ceny nájemného v bytech společnosti Městské
realitní agentury, s.r.o.________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, zachování
výše nájemného v bytech Městské realitní agentury, s.r.o. se sídlem U Lesa 865/3a,
736 01 Havířov, IČO: 64084744 a to konkrétně v bytech na adrese:
byt 3+1 na ulici Pavlovova 584/4
byt 2+1 na ulici Pavlovova 587/10
byt 2+1 na ulici Lipová 728/7
ve všech případech na cenu 52,5 Kč/m2.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červen 2019
916/17RM/2019 - Souhlas s umístěním sídla společnosti___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla společnosti CEVYKO a.s., v budově Radnice ul. Svornosti č. p. 86/2,
Havířov-Město
917/17RM/2019 - ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska
ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov - Bludovice“ - rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky_____________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/179/MRA/19 - „Sanace
zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov - Bludovice“
společnosti Beskydská stavební a.s, Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec,
IČ: 286 18 891, s nabídkovou cenou 18 647 032,00 Kč bez DPH
(22 562 908,72,00 vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace
zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov - Bludovice“ takto:
2. místo: THERM spol. s r., Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČ: 427 66 991, s nabídkovou cenou 18 949 787,63 Kč bez DPH
3. místo: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,
IČ: 258 53 473, s nabídkovou cenou 19 433 041,05 Kč bez DPH
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4. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice,
IČ: 268 07 947, s nabídkovou cenou 20 895 647,27 Kč bez DPH.
5. místo: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 1800 00 Praha 8,
IČ: 000 14 915, s nabídkovou cenou 20 186 870,00 Kč bez DPH.
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 ZPŘ/179/MRA/19 - „Sanace zdravotního
střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov - Bludovice“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 3
Z: vedoucí ekonomického
odboru 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 ekonomického
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí proti rozhodnutí
o výběru
918/17RM/2019 - „Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení“ - změna podmínek
zadávacího řízení____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 735/14RM/2019 ze dne 13. 5. 2019 týkajícího se schválení
podmínek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení“ v části „s c h v a l u j e“ bod 10.
kvalifikace tak, jak vyplývá z přílohy - upravená technická kvalifikace
ukládá
zaslat upravenou zadávací dokumentaci k vyjádření poskytovateli dotace
Z: vedoucí KP
T: 10. 6. 2019
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919/17RM/2019 - Založení společnosti pro zpracování komunálního odpadu__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. založení společnosti CEVYKO a.s. se základním kapitálem 2.000.000 Kč, jejímž
zakladateli a akcionáři jsou statutární město Havířov, společnost ASOMPO, a.s.,
IČO: 25872826 a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s.
2. zakladatelské právní jednání o založení společnosti CEVYKO a.s. včetně stanov
společnosti CEVYKO a.s. dle Přílohy č. 1
3. nabytí 35 % akcionářského podílu a účasti ve společnosti CEVYKO a.s.
4. peněžitý vklad do společnosti CEVYKO a.s. ve výši 700.000 Kč za účelem
nabytí 35 % akcionářského podílu a účasti ve společnosti CEVYKO a.s. a
převedení peněžitého vkladu na zvláštní bankovní účet č. ú.
115-9942750287/0100 k tomu zřízený správcem vkladu, kterým je statutární
město Havířov
5. akcionářskou smlouvu uzavřenou mezi statutárním městem Havířov, společností
ASOMPO, a.s., IČO: 25872826 a Spolkem pro nakládání s komunálním
odpadem, z.s. dle Přílohy č. 2
zvolit
pana/paní Ing. Ondřeje Baránka jako prvního člena představenstva společnosti
CEVYKO a.s.
pana/paní Ing. Bohuslava Niemiece jako prvního člena dozorčí rady společnosti
CEVYKO a.s.
delegovat pro volební období 2018/2022 na valné hromady společnosti CEVYKO
a.s. členy ZMH Ing. Pavla Rapanta MBA, náhradníka Ing. Jiřího Martinka MBA
pověřit náměstka pro ekonomiku a správu majetku zakladatelským právním
jednáním pro založení a vznik společnosti CEVYKO a.s., zejména schválením a
podpisem notářského zápisu o založení společnosti CEVYKO a.s., podpisem stanov
společnosti CEVYKO a.s. a podpisem akcionářské smlouvy v souladu s tímto
usnesením Zastupitelstva města Havířova
zmocnit primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města na
valné hromady společnosti CEVYKO a.s. a určení osoby pověřené zastupováním za
město na valné hromadě společnosti
uložit
1. ekonomickému odboru převést částku ve výši 700.000 Kč na zvláštní bankovní
účet č. ú. 115-9942750287/0100
2. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady
společnosti CEVYKO a.s. závazné stanovisko příslušného orgánu města ke
způsobu hlasování na valné hromadě
3. delegovaným zástupcům města na valné hromady společnosti CEVYKO a.s.
předkládat na nejbližším zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady
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920/17RM/2019 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Společné stanovisko pracovních
skupin, které je výsledkem činnosti pracovních skupin podle Memoranda
o spolupráci na řešení zpracování komunálního odpadu ze dne 26.10.2017 podle
přílohy č. 1
921/17RM/2019 - Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 24.06.2019______
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se
bude konat dne 24. června 2019 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle upravené přílohy

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

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.
náměstkyně primátora
pro školství a kulturu
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