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USNESENÍ
z 19. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.07.2019

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

PŘEHLED USNESENÍ
z 19. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.07.2019
927/19RM/2019 - Zvolení ověřovatele 19. schůze RMH, konané dne 15.07.2019
928/19RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 18. schůze RMH, konané dne 17. června 2019
929/19RM/2019 - Schválení pořadu 19. schůze RMH, konané dne 15.07.2019
930/19RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 19. RMH
931/19RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov
– 2 ks osobních vozidel
932/19RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město
933/19RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
934/19RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
935/19RM/2019 - UŘ/306/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 816/MRA/18
936/19RM/2019 - UŘ/175/MRA/19 „Sanace Zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b,
Havířov - Suchá“- rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení
937/19RM/2019 - VZ/28/MRA/19 - „Oprava střechy, ul. Moravská 1, 3, 5“ - rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky
938/19RM/2019 - VZ/48/MRA/19 ,,Zpracování PD na GO výtahů vyrobených do roku 1982
s nosností do 250 kg“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
939/19RM/2019 - Zpráva z pracovní cesty do Jihlavy na 23. Setkání hornických a měst a obcí ČR
ve dnech 21. – 23. 6. 2019
940/19RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi, Slovinsko
941/19RM/2019 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 2. čtvrtletí 2019,
plán kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2019
942/19RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
943/19RM/2019 - Informace k žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 092 z Operačního programu
Zaměstnanost 2014-2020
944/19RM/2019 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení
Oranžový přechod 2019
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945/19RM/2019 - Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Studie
aktuálního stavu kontejnerových stanovišť na území města Havířova za účelem
zvýšení účinnosti primární separace“
946/19RM/2019 - Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Ozdravné
pobyty pro děti předškolního věku“
947/19RM/2019 - Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“
948/19RM/2019 - Odpověď občanovi města ohledně nájemného v městských bytech
949/19RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
950/19RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
951/19RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/4, k.ú.Bludovice
952/19RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1467/9, k.ú. Šumbark
953/19RM/2019 - Prodej částí pozemků parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a parc.č. 2837/3,
k.ú. Havířov-město
954/19RM/2019 - Prodej částí pozemků parc.č. 2105/31 a parc.č. 2105/42, k.ú. Šumbark
955/19RM/2019 - Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemkům vedeným na LV č. 3138,
k.ú. Bludovice
956/19RM/2019 - Smlouva o právu provést stavbu „Chodník Na Pavlasůvce“ v k.ú. Prostřední
Suchá
957/19RM/2019 - Nájem pozemku parc. č. 1310/2, k.ú. Dolní Suchá, v majetku Lesů České
republiky, s.p.
958/19RM/2019 - Smlouva o pachtu a provozování vodního díla
959/19RM/2019 - Výpověď z nájmu pozemků parc.č. 249, 250, k.ú. Prostřední Suchá
960/19RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti
961/19RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
962/19RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
963/19RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
964/19RM/2019 - Zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1869, k.ú. Dolní Suchá, v majetku
RESIDOMO, s.r.o.
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965/19RM/2019 - Zřízení služebnosti na pozemcích města ve prospěch společnosti Pivovar
Havířov a.s.
966/19RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
967/19RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí
968/19RM/2019 - Žádost o ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu
969/19RM/2019 - Pronájmy náhradních prostor pro nájemce zdravotního střediska
970/19RM/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem
971/19RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
972/19RM/2019 - Výpůjčka a darování movitého majetku města příspěvkové organizaci Sociální
služby města Havířova
973/19RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
974/19RM/2019 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období
leden až květen 2019
975/19RM/2019 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019
976/19RM/2019 - Souhlas s přijetím darů PO
977/19RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ a MŠ Zelená Havířov
978/19RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Balzacova Havířov
979/19RM/2019 - Zahájení školního roku 2019/2020 v 1. třídách ZŠ
980/19RM/2019 - Žádost VŠ PRIGO, z.ú. o souhlas vlastníka s podnájmem části nemovité věci
981/19RM/2019 - VZ/303/OŠK/19 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
982/19RM/2019 - Žádost o dočasné snížení nájemného
983/19RM/2019 - Souhlas s dotací PO - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
984/19RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Petřvaldská Havířov
985/19RM/2019 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ Gorkého Havířov
986/19RM/2019 - Souhlas s vyřazením a pořízením investičního movitého majetku
– ZŠ Mládežnická Havířov
987/19RM/2019 - Podání žádosti o organizování veřejné služby
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988/19RM/2019 - Petice občanů ul. Jurije Gagarina a okolí ve věci odstranění stromu
989/19RM/2019 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
– Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18
990/19RM/2019 - „Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov - Podlesí“ – uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č. 140/OÚR/19
991/19RM/2019 - „Chodník MK Selská 2. etapa“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č. 99/OÚR/19
992/19RM/2019 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ – uzavření Dodatku
č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18
993/19RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru
994/19RM/2019 - Souhlas s použitím nevyčerpaného jmenovitého investičního příspěvku
995/19RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov
996/19RM/2019 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
ve dnech 6. – 7. 9. 2019
997/19RM/2019 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního
majetku Domova seniorů Havířov
998/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru a uzavřením
smlouvy
999/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a uzavřením smlouvy - I.
1000/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a uzavřením smlouvy - II.
1001/19RM/2019 - Navýšení počtu pracovníků organizace na pozici sociální pracovník
1002/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2019
1003/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - I.
1004/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - II.
1005/19RM/2019 - Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK pro příspěvkovou
organizaci SSmH (denní stacionář) a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
1006/19RM/2019 - Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK pro příspěvkovou
organizaci SSmH (pečovatelská služba) a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
dotace
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1007/19RM/2019 - Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK pro příspěvkovou
organizaci SSmH (Respitní péče) a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
1008/19RM/2019 - Zrušení služby „Linka důvěry“ poskytovaná příspěvkovou organizací Sociální
služby města Havířova
1009/19RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z majetku města
1010/19RM/2019 - Výpověď smlouvy o nájmu garáže
1011/19RM/2019 - ZPŘ/248/OÚR/19 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš.
pracoviště U Školy, Havířov – Dolní Suchá“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru
a o uzavření smlouvy
1012/19RM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady 23.7.2019
1013/19RM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání valné hromady 30.7.2019
1014/19RM/2019 - Informace o porušení zákonem stanovených povinností

6
USNESENÍ
z 19. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.07.2019

USNESENÍ
z 19. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.07.2019
927/19RM/2019 - Zvolení ověřovatele 19. schůze RMH, konané dne 15.07.2019_________________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 19. schůze Rady města Havířova, konané
dne 15.07.2019
paní Bc. Alenu OLŠOKOVOU
928/19RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 18. schůze RMH, konané dne 17. června 2019_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu z 18. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 17. června 2019
929/19RM/2019 - Schválení pořadu 19. schůze RMH, konané dne 15.07.2019__________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 19. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.07.2019
dle přílohy s těmito úpravami:
rozšíření pořadu o body:
87. ČSAD Havířov a.s. – informace o konání valné hromady 30.7.2019
88. Informace o porušení zákonem stanovených povinností
930/19RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 19. RMH___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4524/87RM/2018 Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění
7
USNESENÍ
z 19. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.07.2019

kabelové trasy kamerového systému
258/6RM/2019 Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu
ZŠ M. Kudeříkové Havířov
630/12RM/2019 Vypořádání přeložky vodovodu v rámci stavby
„Odkanalizování části města Havířova, V. etapa, lokalita
Fryštátská a okolí
680/13RM/2019 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady - zrušení
rezervního fondu, zřízení investičního fondu, změna stanov
vypouští
úkoly: krátkodobé
389/8RM/2019 Smluvní vztahy k pozemkům k.ú. Havířov-město u Prvního
havířovského minipivovaru na ul. Selská
581/11RM/2019 Schválení prohlášení o spolupráci s ČEZ ESCO, a.s.
598/12RM/2019 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 119
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
689/13RM/2019 Výpůjčka části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední
Suchá
690/13RM/2019 Pacht pozemku parc.č. 2194/21, k.ú. Prostřední Suchá
695/13RM/2019 Pronájem části nemovité věci
719/13RM/2019 Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu
ochránců přírody Nový Jičín
720/13RM/2019 ZPŘ/115/OÚR/19 - „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2.
etapa“ – rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
721/13RM/2019 ZPŘ/116/OÚR/19 - „Snižování spotřeby energie MŠ
Horymírova, Havířov-Město“ - rozhodnutí o výběru a
o uzavření smlouvy
740/15RM/2019 Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie
Havířov
748/15RM/2019 VZ/183/OKP/19 – „Odborné a konzultační služby na
projekty OPŽP a SFŽP“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
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
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.
765/15RM/2019 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc. č. 596/31,
k.ú. Bludovice
783/15RM/2019 VZ/205/OSV/19 – „Pořízení automobilu pro SSMH“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu
784/15RM/2019 „Odkanalizování části města Havířova – doplnění stokové
sítě“ - uzavření smlouvy se společností Technické služby
Havířov a.s.
786/15RM/2019 VZ/204/OKS/2019 - „Plošné opravy asfaltových povrchů
vozovek v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
795/15RM/2019 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
797/15RM/2019 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru – nábytek
800/15RM/2019 Souhlas s podáním žádosti o dotaci
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
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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
844/17RM/2019 UŘ/493/MRA/18 - „Vyhrazená technická zařízení – výtahy“
- rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení
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
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“
884/17RM/2019 Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je
statutární město 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
891/17RM/2019 Zapojení SMH do projektu „Udržitelná města a obce pro
rozvoj II
902/17RM/2019 „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – uzavření
Dodatku č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 97/OÚR/19
905/17RM/2019 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
908/17RM/2019 Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního
daru a uzavřením smlouvy
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.
918/17RM/2019 „Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení“ - změna
podmínek zadávacího řízení
925/18RM/2019 KŘMR/297/KP/19 – „Provozování bikesharingu v Havířově
č. 3“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
931/19RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov
– 2 ks osobních vozidel_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014 vyřazení
dlouhodobého majetku, a to dvou služebních osobních automobilů ve správě OJ 12
Městská policie Havířov:
- Škoda YETI, RZ 7T3 3366, rok výroby 2011, VIN TMBLC45L3B6035906
ujeto 278 000 km, pořizovací cena 498 000,00 Kč
- Škoda Octavia Combi, RZ 8T5 0234, rok výroby 2013, VIN
TMBAG7NE4E0074610 ujeto 288 000 km, pořizovací cena 453 180,00 Kč,
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které budou v rámci níže uvedené veřejné zakázky odkoupeny dodavatelem 2 kusů
nových osobních vozidel se započtením cen v rámci veřejné zakázky VZ/338/MP/19
932/19RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město____
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 7. 2019 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
933/19RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova___________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Jana Žižky 805/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………
b) Byt č. 61 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………
c) Byt č. 55 o velikosti 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………
d) Byt č. 7 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14,
Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
e) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Antala Staška 1088/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
f) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Lípová 603/16, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
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g) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1044/61, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
h) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 515/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
i) Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………
j) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 980/32, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
k) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1020/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
l) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1152/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………
m) Byt č. 8 o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1144/22, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………
n) Byt č. 18 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………
o) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1254/8, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
p) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1010/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
q) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 477/39, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………
r) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………
s) Byt č. 19 o velikosti 1+3 na ulici Školní 271/32, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………
11
USNESENÍ
z 19. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.07.2019

t) Byt č. 55 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………
u) Byt č. 62 o velikosti 1+2 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
v) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Jožky Jabůrkové 976/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
w) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici J.A.Komenského 299/3 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
x) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Lidická 1176/52a , Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………
y) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1141/16 , Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………
z) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 428/25 , Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………
aa) Byt č. 37o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 , Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
bb) Byt č. 58 o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2 , Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
cc) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Jožky Jabůrkové 978/1 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………, 2. …………………
dd) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Moskevská 1074/3 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
ee) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Zednická 316/6 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
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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
ekonomického odboru
MRA, s.r.o.
T: 1. 8. 2019
934/19RM/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. 6. 2019, 15. 6. 2019 a 1. 7. 2019 dle přílohy
č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
935/19RM/2019 - UŘ/306/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 816/MRA/18___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku VII. odst. 6 a 7 Smlouvy o dílo
č. 816/MRA/18 ze dne 21. 11. 2018, a s tím související zvýšení ceny díla o částku
405.624,61 Kč bez DPH, tj. z původní ceny díla podle závazného rozpočtu ve výši
18.662.860,00 Kč bez DPH na částku 19.068.484,61 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1
2. změnu položkového rozpočtu stavby ke Smlouvě o dílo č. 816/MRA/18 ze dne
21. 11. 2018 související s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 816/MRA/18 ze dne
21. 11. 2018 na provedení stavby „Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá
třída 83“ v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení se společností Beskydská stavební,
a.s., se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 28618891
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 816/MRA/18 ze dne 21. 11. 2018
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 816/MRA/18 ze dne
21. 11. 2018
Z: vedoucí
ekonomického odboru
MRA, s.r.o.
T: 31.7.2019
936/19RM/2019 - UŘ/175/MRA/19 „Sanace Zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b,
Havířov - Suchá“- rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení_________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníka INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky,
709 00 Ostrava, IČ: 25873261, z účasti v zadávacím řízení UŘ/175/MRA/19 „Sanace
Zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá“, neboť údaje
a doklady předložené účastníkem nesplňují zadávací podmínky, účastník je
ve stanovené lhůtě nedoložil 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. 2
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 2
Z: vedoucí
ekonomického odboru
MRA, s.r.o.
T: 31.7.2019
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937/19RM/2019 - VZ/28/MRA/19 - „Oprava střechy, ul. Moravská 1, 3, 5“ - rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky______________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/28/MRA/19 - „Oprava střechy, ul. Moravská 1, 3, 5“ společnosti ERVO
stavby, spol. s r.o., se sídlem Budovatelů 771/1, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov,
IČ: 258 76 333, s nabídkovou cenou 1 999 905,63 Kč bez DPH (2 299 891,47 Kč
vč. DPH) a termínem realizace 80 kalendářních dní. Celkový počet bodů dle
hodnotících kritérií je 91,25 bodů.
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/28/MRA/19 - „Oprava střechy,
ul. Moravská 1, 3, 5“ takto:
2. místo: MADT a.s., se sídlem Slezská 950, 735 14 Orlová,
IČ: 258 19 909, s nabídkovou cenou 2 426 437,79 Kč bez DPH
(2 790 403,46 Kč vč. DPH) a termínem realizace 54 kalendářních dní.
Celkový počet bodů dle hodnotících kritérií je 82,59 bodů.
3. místo: MATOSA PROFISTAV s.r.o., se sídlem Palackého 689/2, Město,
736 01 Havířov, IČ: 055 10 775, s nabídkovou cenou 2 788 541,01 Kč
bez DPH (3 206 822,16 Kč vč. DPH) a termínem realizace
75 kalendářních dní. Celkový počet bodů dle hodnotících kritérií je
69,37 bodů.
4. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88,
739 36 Bruzovice, IČ: 268 07 947, s nabídkovou cenou 3 333 333,33
Kč bez DPH (3 833 333,00 Kč vč. DPH) a termínem realizace
45 kalendářních dní. Celkový počet bodů dle hodnotících kritérií je
67,99 bodů.
5. místo: Turčina s.r.o., se sídlem Dělnická 544/53, Prostřední Suchá,
735 64 Havířov, IČ: 258 86 550, s nabídkovou cenou 2 865 929,22 Kč
bez DPH (3 295 818,60 Kč vč. DPH) a termínem realizace
100 kalendářních dní. Celkový počet bodů dle hodnotících kritérií je
64,83 bodů.
pověřuje
jednatele společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou VZ/28/MRA/19 - „Oprava střechy, ul. Moravská 1,
3, 5“
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení zadavatele o výběru
dodavatele
Z: vedoucí
ekonomického odboru
MRA, s.r.o.
T: 31.07.2019
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938/19RM/2019 - VZ/48/MRA/19 ,,Zpracování PD na GO výtahů vyrobených do roku 1982
s nosností do 250 kg“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky_________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/48/MRA/19 ,,Zpracování PD na GO výtahů vyrobených do roku 1982
s nosností do 250 kg“ společnosti Ing. Jaroslav Habrnal, se sídlem Karla Hynka
Máchy 1709, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 11540788, s nabídkovou cenou
1.008.000,- Kč bez DPH (1.219.680,- Kč vč. DPH) a termínem realizace 120
kalendářních dní. Celkový počet bodů dle hodnotících kritérií je 100 bodů.
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/48/MRA/19 - ,,Zpracování PD
na GO výtahů vyrobených do roku 1982 s nosností do 250 kg“ takto:
2. místo: EUMEDICA s.r.o., se sídlem Neužilní 321, 739 21 Paskov,
IČ: 26877520, s nabídkovou cenou 1.260.000,- Kč bez DPH
(1.524.600,- Kč vč. DPH) a termínem realizace 120 kalendářních dní.
Celkový počet bodů dle hodnotících kritérií je 84 bodů.
3. místo: INVIS spol. s.r.o., se sídlem Hladnovská 1247/11,
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 14616327, s nabídkovou cenou
1.900.000,- Kč bez DPH (2.299.000,- Kč vč. DPH) a termínem
realizace 120 kalendářních dní. Celkový počet bodů dle hodnotících
kritérií je 62,44 bodů.
4. místo: PROTIS PLUS, s.r.o., se sídlem Kutuzovova 666/29,
703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 25355350, s nabídkovou cenou
2.000.000,- Kč bez DPH (2.420.000,- Kč vč. DPH) a termínem
realizace 120 kalendářních dní. Celkový počet bodů dle hodnotících
kritérií je 60,32 bodů.
pověřuje
jednatele společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou VZ/48/MRA/19 ,,Zpracování PD na GO výtahů
vyrobených do roku 1982 s nosností do 250 kg“
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení zadavatele o výběru
dodavatele
Z: vedoucí
ekonomického odboru
MRA, s.r.o.
T: 31.07.2019
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939/19RM/2019 - Zpráva z pracovní cesty do Jihlavy na 23. Setkání hornických a měst a obcí ČR
ve dnech 21. – 23. 6. 2019_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty Ing. Eduarda Heczka, člena ZMH, na 23. setkání hornických
měst a obcí ČR „Jihlavské havíření 2019“ ve dnech 21. - 23. 6. 2019
940/19RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi, Slovinsko______
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Zagorje ob Savi
ve Slovinsku ve dnech 01. 08. – 04. 08. 2019 na festival „Noč pred nočjo“
a „23. Zagorska noč 2019“ pro:
1) Mgr. Daniela Vachtarčíka, člena Rady města Havířova pro sport
2) Mgr. Hanu Šimkovou, předsedkyni Komise pro regionální spolupráci
a partnerské vztahy
3) Mgr. Tomáše Onderka, člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské
vztahy
941/19RM/2019 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 2. čtvrtletí 2019,
plán kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2019____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
v 2. čtvrtletí roku 2019 dle přílohy č. 1,
2. plán kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 2.
942/19RM/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 08. 07. 2019 dle příloh
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943/19RM/2019 - Informace k žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 092 z Operačního programu
Zaměstnanost 2014-2020_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci k předložené žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 092 z Operačního
programu Zaměstnanost 2014–2020
944/19RM/2019 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení
Oranžový přechod 2019________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 120 000Kč z Nadace ČEZ na realizaci
projektu „Bezpečnost a ochrana dětí ve statutárním městě Havířov 2019“ v rámci
grantového řízení Oranžový přechod 2019
pověřuje
primátora statutárního města Havířov podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku z Nadace ČEZ
Z: vedoucí KP
T: 31. 08. 2019
945/19RM/2019 - Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Studie
aktuálního stavu kontejnerových stanovišť na území města Havířova za účelem
zvýšení účinnosti primární separace“_____________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 200 000 Kč
na realizaci projektu s názvem „Studie aktuálního stavu kontejnerových stanovišť
na území města Havířova za účelem zvýšení účinnosti primární separace“
pověřuje
primátora statutárního města Havířov podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí KP
T: 31. 08. 2019
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946/19RM/2019 - Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Ozdravné
pobyty pro děti předškolního věku“______________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 322 400 Kč
na realizaci projektu s názvem „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“
pověřuje
primátora statutárního města Havířov podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí KP
T: 31. 08. 2019
947/19RM/2019 - Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“_____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 700 000 Kč
na realizaci projektu s názvem „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“
pověřuje
primátora statutárního města Havířov podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí KP
T: 31. 08. 2019
948/19RM/2019 - Odpověď občanovi města ohledně nájemného v městských bytech____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost o odpověď pana T.M. podanou elektronicky týkající se výše nájemného
v městských bytech uvedenou v příloze č. 1
ukládá
náměstkovi primátora pro ekonomiku a správu majetku odeslat odpověď ve znění
uvedeném v příloze č. 2.
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949/19RM/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 A.Č., trvale bytem ……………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu …………………………………………………,
……………, jehož nájemcem je I.Č.
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení A.S., trvale bytem ………………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu ……………………………………………
……………………, jehož nájemcem je L.N.
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení J.K., trvale bytem ………………………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu …………………………………………………,
…………………, jehož nájemcem je M.H. pod podmínkou, že před uzavřením
Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě
M.H. předloží doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení K.J., trvale bytem …………………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu …………………………………………………………,
jehož nájemcem je P.J.
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení J.N., trvale bytem ………………………………… k nájemní smlouvě
o nájmu bytu …………………………………………………, jehož nájemcem je
V.J.
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení K.Š., trvale bytem …………………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu ………………………………………………………, jehož
nájemcem je A.K. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku
společného nájmu bytu
- přistoupení ke smlouvě K.Š. předloží doklad o způsobu řešení pohledávek vůči
městu Havířov
neschvaluje
7. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení J.K., trvale bytem …………………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu …………………………………………………, jehož
nájemcem je J.L.
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8. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení L.R., trvale bytem …………………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu ……………………………………………………, jehož
nájemcem je M.R.
9. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení D.Č., trvale bytem ……………………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu ………………………………………………………, jehož
nájemcem je I.E.
950/19RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 o vel. 1+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě ………………………………… s V.S., …………………………………
pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s V.S. uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova,
v platném znění
2. 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
………………………………………………………
s D.Z.,
t.b.
………………………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s D.Z. uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova,
v platném znění s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami
ve výši 500,00 Kč/měsíc
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě …………………………………………………… s K.P., 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 s tím, že
stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 800,00 Kč/měsíc
4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě ………………………………… s L.D., t.b. ……………………………
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se
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Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova, v platném znění
5. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 19 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě ………………………………………………………………
s D.V., 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,
v platném znění s tím, že stanovená jistota bude doplacena splátkami ve výši
550,00 Kč/měsíc
6. 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
…………………………………………………
s Z.D.,
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 s tím, že
stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 750,00 Kč/měsíc
951/19RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/4, k.ú.Bludovice_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 606/4,
zahrada o výměře 228 m2, k.ú. Bludovice, ……………………………………
……………………………………………………………………………, za účelem
zahrady
952/19RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1467/9, k.ú. Šumbark______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1467/9,
zahrada o výměře 31 m2, k.ú. Šumbark, ……………………………………………,
za účelem zahrady u rodinného domu
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953/19RM/2019 - Prodej částí pozemků parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a parc.č. 2837/3,
k.ú. Havířov-město____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej částí pozemků parc.č. 2826, parc.č.
2829/1 a parc.č. 2837/3 odměřených geometrickým plánem č. zak. 2347-2/2019 a
nově označených jako pozemek parc.č. 2837/10 o výměře 202 m2, kat. území
Havířov-město vlastníkovi stavby – STARTKLUB Havířov, z.s., se sídlem
736 01 Havířov-Město, Garážnická 1508/1, IČO: 00533181 pod již postavenou
budovou za tržní cenu ve výši 531,14 Kč/m2, tj. celkem 107.290,00 Kč + 2.520,00 Kč
za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
954/19RM/2019 - Prodej částí pozemků parc.č. 2105/31 a parc.č. 2105/42, k.ú. Šumbark________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej částí pozemků parc.č. 2105/31 a
parc.č. 2105/42 , odměřených GP č. zak. 1940-14/2019 a nově označených jako
pozemek parc.č. 2105/798 o výměře 22 m2, kat.území Šumbark společnosti ČSAD
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Podlesí, U Stadionu 1654/8 IČO: 45192081
za účelem vybudování zdržovny řidičů za tržní cenu ve výši 330,00 Kč/m 2, tj. celkem
7.260,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné
ke dni povinnosti přiznat daň
955/19RM/2019 - Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemkům vedeným na LV č. 3138,
k.ú. Bludovice________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit uzavření dohody o narovnání vlastnictví
k pozemkům vedeným na LV č. 3138 pro katastrální území Bludovice formou
souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Havířovem a společností Svit a.s.
Zlín, IČO: 00013552, a to k pozemkům
parc.č. 464/36,
ost. plocha, ost. komunikace o výměře
2.193 m2
parc.č. 464/37,
ost. plocha, ost. komunikace o výměře
201 m2
parc.č. 464/49,
ost. plocha, zeleň………….. o výměře
39 m2
parc.č. 464/50,
ost. plocha, ost. komunikace o výměře
27 m2
parc.č. 464/51,
ost. plocha, zeleň …………. o výměře
54 m2
parc.č. 464/52,
ost. plocha, ost. komunikace o výměře
225 m2
parc.č. 464/53,
ost. plocha, zeleň …………. o výměře
51 m2
parc.č. 464/196, ost. plocha, ost. komunikace o výměře
1.408 m2
parc.č. 464/197, ost. plocha, ost.komunikace o výměře
56 m2
23
USNESENÍ
z 19. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.07.2019

parc.č. 464/198, ost. plocha, ost. komunikace o výměře
282 m2
parc.č. 464/199, ost. plocha, ost. komunikace o výměře
14 m2
parc.č. 464/200, ost. plocha, ost. komunikace o výměře
77 m2
parc.č. 464/203, ost. plocha, ost. komunikace o výměře
4 m2
parc.č. 464/206, ost. plocha, zeleň………….. o výměře
342 m2
parc.č. 464/207, ost. plocha, zeleň………….. o výměře
3 m2
parc.č. 464/208, ost. plocha, zeleň …………. o výměře
565 m2
parc.č. 464/211, ost. plocha, ost. komunikace o výměře
68 m2,
o celkové výměře 5.609 m2 ve prospěch statutárního města Havířov, v rámci dořešení
duplicitního vztahu, za úplatu ve výši 50% tržní ceny, tj. 1.055.635,00 Kč
956/19RM/2019 - Smlouva o právu provést stavbu „Chodník Na Pavlasůvce“ v k.ú. Prostřední
Suchá_______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavebního řízení ke stavbě č. 19007 „Chodník Na Pavlasůvce“, jejímž
stavebníkem je město Havířov, uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části
pozemku parc. č. 1405/1, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře cca 93 m2, ve vlastnictví
Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 277 69 143
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o právu
provést stavbu
Z: vedoucí EO
T: 31. 10. 2019
957/19RM/2019 - Nájem pozemku parc. č. 1310/2, k.ú. Dolní Suchá, v majetku Lesů České
republiky, s.p.________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 1310/2, k. ú. Dolní Suchá, o výměře 217 m2,
ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, zastavěného částí
komunikace v majetku města s tím, že nájem se sjednává na dobu určitou
od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2024 a před sjednanou dobou může být ukončen převodem
předmětu nájmu do majetku města, přičemž nájemné stanovené pronajímatelem
ve výši 26,53 Kč/m2, činí při výměře 217 m2 celkem 5.757,00 Kč/rok + DPH
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 31. 8. 2019
958/19RM/2019 - Smlouva o pachtu a provozování vodního díla_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ve Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č. 442/SONP/KA/V/2019,
schválené usnesením Rady města Havířova č. 630/12RM/2019 v bodě 2,
ze dne 15. 4. 2019, ke stavbě Přeložka vodovodu SO-06, vybudované na náklady
města, změnu označení statutárního města Havířova z „investora“, nově
na „vlastníka“ a dále změnu číselného označení smlouvy a upřesnění textu
smlouvy (dle Přílohy č. 1)
2. konečné znění Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla
č. 00297488/SONP/ KA/V/2019, ke stavbě Přeložka vodovodu SO-06, předložené
ze strany provozovatele (dle Přílohy č. 2)
959/19RM/2019 - Výpověď z nájmu pozemků parc.č. 249, 250, k.ú. Prostřední Suchá___________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 556/OSRM/2017 na pozemky parc.č. 249, vodní
plocha o výměře 1070 m2, parc.č. 250, trvalý trávní porost o výměře 2747 m2, k.ú.
Prostřední Suchá, uzavřené s ………………………………………………,
za účelem údržby travnaté plochy a vodní plochy, z důvodu nezaplacení nájemného
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem výpovědi
Z: vedoucí EO
T: 30. 9. 2019
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960/19RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 586/5, k.ú.
Dolní Suchá a parc.č. 2603/1, 2637, 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá za účelem
umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 18.438,00 Kč + DPH
(o výměře 14,00 m2) dle GP č. 1367-116/2017 ze dne 22.01.2019 a (o výměře 133,50
m2) dle GP č. 3089-116/2017 ze dne 28.01.2019 ve prospěch pozemku parc.č.
240/13, k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo
evidenčního, jiná stavba, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Leoš
Drda, bytem Havířov-Šumbark, Dr. Janského 552/6, na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
pozemkové služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
961/19RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.__________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2647, 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
„HMS, Havířov, Plynovodní přípojka Šturman, číslo stavby 8800087501“ včetně
jeho součástí, příslušenství, opěrnýcha vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve
výši 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 5,30 m2 dle GP č. 3180-308/2019 ze dne
26.04.2019, 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 smlouvy o zřízení
věcného břemene
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
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962/19RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s._____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2604/49, k.ú. Prostřední
Suchá spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování a opravování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě- HDPE trubky
s optickým kabelem, rozvaděčem veřejné komunikační sítě je skříň SIS900-D
v rámci stavby „16010-043212 RVDSL1837_M_T_HAVD85-HAVD1HR_MET“
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,07 m2 dle GP
č. 3186-47/2019 ze dne 11.03.2019, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné
společnosti - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
963/19RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.__
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a
to parc.č. 2645/20, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy nadzemního
vedení NN v rámci stavby: č. EP-12-8003015/01 za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 25,00 m2 dle GP č. 3050-677/2016 ze dne
07.02.2017, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a to
parc.č. 3751/8, k.ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení NN 0,4kV a 1x pojistková skříň v rámci stavby: č. IV-12-8014222/1,
Havířov 3746, SM Havířov, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,
o výměře 3,70 m2 dle GP č. 2236-803/2017 ze dne 07.09.2018, na dobu neurčitou
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
964/19RM/2019 - Zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1869, k.ú. Dolní Suchá, v majetku
RESIDOMO, s.r.o.____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1869, k.ú. Dolní Suchá,
ve vlastnictví RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3,
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 052 53 268, ve prospěch statutárního města
Havířova, jako vlastníka kanalizační stoky umístěné na pozemku v rozsahu 52,07 m2
a 2 ks šachtice, dle GP č. 1135-53B/2013, spočívající v právu umístit, provozovat,
udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku a vstupovat a vjíždět na pozemek,
přičemž služebnost je ohodnocena částkou 250,00 Kč/m2 a 3000,00 Kč/1ks šachtice,
(250,00 x 52,07) + (3000,00 x 2) = celkem 19.017,50 + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
965/19RM/2019 - Zřízení služebnosti na pozemcích města ve prospěch společnosti Pivovar
Havířov a.s.__________________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení RMH č. 389/8RM/2019, ze dne 18. 2. 2019, kterým bylo schváleno
zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě v rozsahu dle GP
č. 2060-600/2015, ve prospěch oprávněného …………………………………,
……………………………………… vlastníka objektu pivovaru č.p. 1589
na pozemku parc. č. 4083/2, k.ú. Havířov- město, spočívající v právu oprávněného
umístit, provozovat, odstranit vodovodní přípojku, vstupovat a vjíždět na pozemky
v majetku města parc. č. 379, parc. č. 590 a parc. č. 4085/10 k.ú. Havířov-město,
v rozsahu 55,49 m2 a dále umístit, provozovat, odstranit kanalizační přípojku,
vstupovat a vjíždět na pozemky v majetku města parc. č. 379, parc. č. 592, parc.
č. 608, parc. č. 4085/10 a parc.č. 4166/1, k.ú. Havířov město v rozsahu 198,65 m2
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na dobu neurčitou s tím, že hodnota věcného břemene je stanovena dle Článku IV,
Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a zřízení věcného břemene ve výši
200,00 Kč/m2, tj. při celkové výměře 254,14 m2 celkem 50.828,00 Kč + DPH
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti v rozsahu dle GP č. 2060-600/2015, ve prospěch
pozemku parc. č. 4083/2, k.ú. Havířov-město, jehož součástí je budova pivovaru č.p.
1589, ve vlastnictví oprávněné strany Pivovar Havířov a.s., se sídlem
Selská 1589/8a, 736 01 Havířov-Město, spočívající v právu umístit, vést provozovat,
udržovat či odstranit vodovodní přípojku, vstupovat a vjíždět na pozemky v majetku
města parc. č. 379, parc. č. 590 a parc. č. 4085/10 k.ú. Havířov-město, v rozsahu
55,49 m2 a dále umístit, vést, provozovat, udržovat či odstranit kanalizační přípojku,
vstupovat a vjíždět na pozemky v majetku města parc. č. 379, parc. č. 592, parc. č.
608, parc. č. 4085/10 a parc.č. 4166/1, k.ú. Havířov město v rozsahu 198,65 m2
na dobu neurčitou s tím, že hodnota věcného břemene je stanovena dle Článku IV,
Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a zřízení věcného břemene ve výši
200,00 Kč/m2, tj. při celkové výměře 254,14 m2 celkem 50.828,00 Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 30. 9. 2019
966/19RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného
domu ul. Marie Pujmanové 1112/4, Havířov-Šumbark,
………………………………………………………………………
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 169,22 m2 v přízemí budovy ul. Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-Město,
spol. Armáda spásy – církev, IČO: 02144034, jako komunitní centrum AS
967/19RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu 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, nájemkyni p. Ivetě Součkové, IČO: 71811168,
dohodou k 31. 8. 2019
29
USNESENÍ
z 19. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.07.2019

2. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 1.570,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2019
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
3. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 11,25 m2
v suterénu obytného domu ul. Lidická 1176/52, Havířov-Šumbark, nájemci
p. Zoroslavu Blaho, dohodou k 31. 7. 2019
4. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2019
5. pronájem 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,
za podmínek:
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH,
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
6. pronájem části nemovité věci – místnosti č. 306 o výměře 57,50 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží budovy
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, spol.
VINAMET CZ s.r.o., IČO: 26845148, jako dílnu a sklad, za podmínek:
- nájemné 500,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení
nájmu a nájemní smlouvy dle bodu č. 1. a 2. usnesení
Z: vedoucí EO
T: 31. 8. 2019
968/19RM/2019 - Žádost o ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,19 m2 ve 2. poschodí
části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, nájemci spolku
Konfederace politických vězňů České republiky, IČO: 00417581,
dohodou k 31. 7. 2019
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,19 m2 ve 2. poschodí
části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, formou veřejné
soutěže, za podmínek:
1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.500,00 Kč/m2/rok bez DPH.
2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4) Účel využití prostor není stanoven.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení
nájmu
Z: vedoucí EO
T: 31. 8. 2019
969/19RM/2019 - Pronájmy náhradních prostor pro nájemce zdravotního střediska____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem částí nemovitých věcí – prostor sloužících k podnikání stávajícím
nájemcům zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina č. p. 1595/2b,
Havířov-Podlesí:
- MUDr. Ladislavě Michnové, ordinace praktické dětské lékařky, IČO: 47655470,
náhradní prostor o výměře 60,41 m2 v 1. poschodí zdravotního střediska
Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
- Mgr. Veronice Paulíčkové, klinická logopedie, IČO: 72560525,
náhradní prostor o výměře 29,50 m2 ve 3. poschodí zdravotního střediska
Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
- MUDr. Věře Baarové, ordinace praktického lékaře, IČO: 48004910,
náhradní prostor o výměře 39,44 m2 v přízemí zdravotního střediska
ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí
- MUDr. Janě Holínkové, ordinace praktického lékaře, IČO: 60338083,
náhradní prostor o výměře 35,18 m2 v přízemí přístavby hlavní budovy
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí
- MUDr. Anně Matusíkové, ordinace zubního lékaře, IČO: 48426369,
náhradní prostor o výměře 36 m2 v 1. poschodí hlavní budovy zdravotního
střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí (polovina celkové výměry
stávající zubní ordinace MUDr. Zdeňky Michnové)
za podmínek:
- nájem na dobu určitou 1 měsíc, t.j. srpen 2019
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- nájemné smluvní z důvodu stěhování do náhradních prostor po dobu sanace
zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina č. p. 1595/2b, Havířov-Podlesí, ve výši
300,00 Kč/m2/rok bez DPH
2. nájemcům zdravotního střediska:
- MUDr. Ladislavě Michnové, IČO: 47655470,
- Mgr. Veronice Paulíčkové, IČO: 72560525,
- MUDr. Věře Baarové, IČO: 48004910,
- MUDr. Janě Holínkové, IČO: 60338083,
- MUDr. Anně Matusíkové, IČO: 48426369,
zrušení plateb za nájemné a služby za pronajaté prostory ul. Jurije Gagarina
č.p. 1595/2b, Havířov-Podlesí, po dobu sanace zdravotního střediska
3. záměr pronájmu částí nemovitých věcí – prostor sloužících k podnikání stávajícím
nájemcům zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina č. p. 1595/2b,
Havířov-Podlesí:
- MUDr. Ladislavě Michnové, ordinace praktické dětské lékařky, IČO: 47655470,
náhradní prostor o výměře 60,41 m2 v 1. poschodí zdravotního střediska Dlouhá
tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
- Mgr. Veronice Paulíčkové, klinická logopedie, IČO: 72560525,
náhradní prostor o výměře 29,50 m2 ve 3. poschodí zdravotního střediska Dlouhá
tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
- MUDr. Věře Baarové, ordinace praktického lékaře, IČO: 48004910,
náhradní prostor o výměře 39,44 m2 v přízemí zdravotního střediska
ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí
- MUDr. Janě Holínkové, ordinace praktického lékaře, IČO: 60338083,
náhradní prostor o výměře 35,18 m2 v přízemí přístavby hlavní budovy
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí
- MUDr. Anně Matusíkové, ordinace zubního lékaře, IČO: 48426369,
náhradní prostor o výměře 36 m2 v 1. poschodí hlavní budovy zdravotního
střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí (polovina celkové výměry
stávající zubní ordinace MUDr. Zdeňky Michnové)
970/19RM/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře
57,75 m2 v suterénu obytného domu ul. K. V. Raise 14, Havířov-Město,
p. Zdeňku Velčickému, IČO: 03598284, užívaných jako tetovací studio, podnájem
části prostor pro p. Radku Ptáčkovou, IČO: 01936336, k provozování kosmetického
laseru na odstranění tetování, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
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971/19RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu__________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 101, 102 o celkové výměře
81,60 m2 a společných prostor o celkové výměře 34,20 m2 v 1. nadzemním podlaží
budovy Městského podnikatelského centra č. p. 689, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
z nájemkyně p. Zdeňky Kadlečíkové, IČO: 62331434, na p. Lenku Suchankovou,
IČO: 08245096
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- účel: čistírna peří a sklad
- nájemné: za místnosti 300,00 Kč/m2/rok bez DPH, za společné prostory
55,00 Kč/m2/rok bez DPH je stanoveno v souladu se Zásadami pronájmu prostor
sloužících k podnikání v Městském podnikatelském centru
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2019
972/19RM/2019 - Výpůjčka a darování movitého majetku města příspěvkové organizaci Sociální
služby města Havířova_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku movitého majetku města, a to osobního automobilu Škoda Fabia Classic
modrá metalíza, inv. číslo 600002260030 v účetní ceně 326.900,00 Kč, včetně
autorádia, inv. číslo 600002803086 v účetní ceně 5.968,00 Kč, osobního automobilu
Škoda Fabia šedá metalíza, inv. číslo 000000001214 v účetní ceně 248.000,00 Kč,
včetně autorádia Kenwood, inv. číslo 000000013249 v účetní ceně 6.579,00 Kč,
a centrálního zamykání, inv. číslo 000000013250 v účetní ceně 4.649,00 Kč,
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 60337583 do data uzavření darovací smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitého majetku města v celkové
účetní ceně 592.096,00 Kč, a to osobního automobilu Škoda Fabia Classic modrá
metalíza, inv. číslo 600002260030 v účetní ceně 326.900,00 Kč, včetně autorádia,
inv. číslo 600002803086 v účetní ceně 5.968,00 Kč, osobního automobilu Škoda
Fabia šedá metalíza, inv. číslo 000000001214 v účetní ceně 248.000,00 Kč, včetně
autorádia Kenwood, inv. číslo 000000013249 v účetní ceně 6.579,00 Kč,
a centrálního zamykání, inv. číslo 000000013250 v účetní ceně 4.649,00 Kč,
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 60337583
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pověřuje
vedoucí organizačního odboru podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí ORG
T: 31. 7. 2019
973/19RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova____________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 70. a 71., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 70. a 71.,
dle důvodové zprávy a příloh.
974/19RM/2019 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období
leden až květen 2019___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
města Havířova, které byly realizované v období leden až květen 2019
u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu
975/19RM/2019 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019____________
Rada města Havířova
schvaluje
2. úpravu odpisových plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí
48 936 944,49 Kč.
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976/19RM/2019 - Souhlas s přijetím darů PO_____________________________________________
Rada města Havířova
s o u h l a s í
s přijetím daru příspěvkovou organizací města:
1. Základní škola Mládežnická 11/1564 Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 70958114
- věcný dar – 12 ks skříní s barevnými dveřmi - 3 police, bez zámku v hodnotě
80 741,00 Kč od společnosti LEPORELO CHILDREN o.p.s.,
ul. Mládežnická 11/1564, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362
2. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701
- finanční dar ve výši 25 000,00 Kč od HAVÍŘOVSKÉ TEPLÁRENSKÉ
SPOLEČNOSTI, a. s., Nadační fond TEPLO NA DLANI, Konzumní 298/6a,
736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 na zakoupení dětského nábytku do MŠ
3. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958131
- finanční dar ve výši 154 952,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na zajištění
školního stravování 28 znevýhodněných žáků školy pro období školního roku
2019/2020
4. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace, IČO: 70958289
- finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od HAVÍŘOVSKÉ TEPLÁRENSKÉ
SPOLEČNOSTI, a. s., Nadační fond TEPLO NA DLANI, Konzumní 298/6a,
736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 na vybavení školní zahrady - nákup
dětského zahradního nábytku
5. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715
- finanční dar ve výši 3 000,00 Kč od fyzické osoby na nákup didaktických
pomůcek, hraček
977/19RM/2019 - Souhlas s dotací PO – ZŠ a MŠ Zelená Havířov____________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci ve výši 28 000,00 Kč příspěvkovou organizací města
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace,
IČO: 75027569 u poskytovatele dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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ČR, Karmelitská 529/5, 118 21 Praha 1, Malá strana na projekt „Pilotní ověření
dílčích inovativních aktivit“.
978/19RM/2019 - Souhlas s dotací PO – MŠ Balzacova Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, odl. pracoviště Mateřská škola
Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 ve výši 35 000,00 Kč u poskytovatele dotace
– Moravskoslezský kraj, Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství,
28. října 117, 702 18 Ostrava v rámci dotačního programu „Ekologická škola
v Moravskoslezském kraji Společně 2019“
979/19RM/2019 - Zahájení školního roku 2019/2020 v 1. třídách ZŠ__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2019/2020 v 1. třídách
základních škol v pondělí 2. září 2019 takto:
p. Petr Wala/p. Marek Světnička, DiS.
na Základní školu Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
p. Ing. Eva Šillerová
na Základní školu Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
p. Ing. Bohuslav Muras
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace
p. Jan Veselý
na Základní školu Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
p. Mgr. Jana Feberová
na Základní školu Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
p. Eva Radová
na Základní školu Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace
p. Ing. Jan Szturc/p. Iveta Kočí Palkovská
na Základní školu Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
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p. Markéta Fikáčková
na Základní školu Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres
Karviná
p. Mgr. Ivana Hlubinková Kožmínová
na Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace
p. Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.
na Základní školu Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
p. Robert Masarovič, MSc.
na Základní školu Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková
organizace
p. Ing. Bohuslav Niemiec
na Základní školu Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace
p. PaedDr. Václav Hujer
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace
p. Mgr. Iva Georgiu
na Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím HavířovBludovice Selská, příspěvková organizace
p. Bc. Alena Zedníková
na Základní školu Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
p. PaedDr. Milada Halíková
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace
p. Kamil Křenek
na Základní školu Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
ukládá
oznámit zástupcům města čas a místo zahájení školního roku 2019/2020
v 1. třídách výše jmenovaných škol
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2019
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980/19RM/2019 - Žádost VŠ PRIGO, z.ú. o souhlas vlastníka s podnájmem části nemovité věci___
Rada města Havířova
schvaluje
Vysoké škole PRIGO, z.ú., Havířov - Město, Vítězslava Nezvala 801/1, PSČ 736 01,
IČO: 25840886, zastoupené ředitelkou doc. Mgr. Ing. Zuzanou Machovou, Ph.D., dle
čl. III, bod 3 Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 767/OŠK/07 podnájem části nemovité
věci Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky PRIGO,
s.r.o., Mojmírovců 1002/42, PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 27731073 za podmínek:
- výměra prostor:
- účel:
- doba podnájmu:
- výše nájemného:

učebna 203 a kancelář 6 - celková výměra 80 m2,
provozování výuky studijních oborů: Diplomovaná dětská
sestra a Diplomovaná všeobecná sestra,
od 1. 9. 2019, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou,
1.000 Kč/měsíc vč. DPH.

981/19RM/2019 - VZ/303/OŠK/19 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151,
Havířov - Šumbark“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení_______________
Rada města Havířova
ruší
zadávací řízení VZ/303/OŠK/19/ -„Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ
M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“, (stavba č. 17012), neboť v zadávací
lhůtě pro podání nabídek nebyla podána nabídka žádného uchazeče
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu, podpisem oznámení o zrušení
zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/303/OŠK/19
– „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov – Šumbark“,
(stavba č. 17012)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/303/OŠK/19 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ
M. Pujmanové 17/1151, Havířov – Šumbark“, (stavba č. 17012)
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2019
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982/19RM/2019 - Žádost o dočasné snížení nájemného_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost spolku BOX Havířov z.s., IČO: 05070911, o snížení nájemného tělocvičny
na ul. U Hřiště 1418, Havířov - Prostřední Suchá, na přechodné období dle přílohy
č. 1
souhlasí
se snížením nájemného spolku BOX Havířov z.s., IČO: 05070911, za pronájem
tělocvičny na ul. U Hřiště 1418, Havířov - Prostřední Suchá na 3 000 Kč v měsíci
červenci a 4 000 Kč v měsíci srpnu
983/19RM/2019 - Souhlas s dotací PO - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola F. Hrubína
Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 619 88 723
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR
Operační program pro výzkum, vědu
a vzdělávání
Zvyšování kvality školy
1 237 964,00 CZK
bez spoluúčasti/v plné výši poskytovatelem
dotace

poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

984/19RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Petřvaldská Havířov__________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská
32/262, IČO: 619 88 570
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 270 000,00 Kč na rekonstrukci oplocení školní zahrady pracoviště
MŠ Petřvaldská.
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985/19RM/2019 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ Gorkého Havířov______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací města Základní školou
Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221
- elektrická smažící pánev, typ ETBP 80, výrobní číslo 21123/05/2, inventární číslo
DM 186/160 v pořizovací ceně 143 681,- Kč včetně DPH
986/19RM/2019 - Souhlas s vyřazením a pořízením investičního movitého majetku
– ZŠ Mládežnická Havířov_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114
1. vyřazení investičního majetku:
elektrická třítroubová pec typ TPE 30A, rok výroby 1997, DHM č. 17 v pořizovací
ceně 57 656,00 Kč včetně DPH
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 456 073,00 Kč včetně DPH:
- konvektomat v ceně cca 400 171,00 Kč + montáž konvektomatu za 8 470,00 Kč
včetně DPH
- digestoř (napojení na stávající vzduchotechniku) v ceně cca 47 432,00 Kč
včetně DPH
987/19RM/2019 - Podání žádosti o organizování veřejné služby______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podání žádosti o organizování veřejné služby v rozsahu přílohy a uzavření
smlouvy o organizování veřejné služby
2. výpověď Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby číslo 156/OKS/2014
uzavřené s Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Ostravě
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o organizování veřejné
služby, smlouvy o organizování veřejné služby a výpovědi Smlouvy o organizaci a
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výkonu veřejné služby číslo 156/OKS/2014“ uzavřené s Úřadem práce ČR – krajská
pobočka v Ostravě
Z: vedoucí OKS
T: 09/2019
988/19RM/2019 - Petice občanů ul. Jurije Gagarina a okolí ve věci odstranění stromu___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
petici občanů na ul. Jurije Gagarina věci odstranění stromu
schvaluje
návrh odpovědi podavateli petice p. K.C. dle přílohy č. 2
ukládá
vedoucí odboru komunálních služeb odeslat odpověď podavateli petice
Z: vedoucí OKS
T: 19.7.2019
989/19RM/2019 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
– Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 207/OÚR/18 dle Článku II a Přílohy č. 3
této SoD stavebních prací za cenu - 110 082,89 Kč bez DPH (- 133 200,30 Kč
včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 související
s bodem 1. tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 5 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. a 2. 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. 5 ke Smlouvě
o dílo č. 207/OÚR/18 ze dne 5. 4. 2018
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 ze dne 5. 4. 2018
Z: vedoucí OÚR
T: 7/2019
990/19RM/2019 - „Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov - Podlesí“ – uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č. 140/OÚR/19________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 140/OÚR/2019 dle Článku III a Přílohy č. 1
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 287.738,30 Kč bez DPH
(348.163,34 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 140/OÚR/2019 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD stavební práce za cenu -380.990,88 Kč bez DPH
(-460.998,96 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 140/OÚR/2019 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 140/OÚR/2019 na provedení stavby
„Parkoviště na ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí“ (stavba č. 18010) v rozsahu bodu
1 až 3 tohoto usnesení se společností Technické služby Havířov, a.s.,
Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město, IČ: 25375601
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 140/OÚR/2019 ze dne 6. 3. 2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 140/OÚR/2019 ze dne
6. 3. 2019
Z: vedoucí OÚR
T: 8/2019
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991/19RM/2019 - „Chodník MK Selská 2. etapa“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č. 99/OÚR/19_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.99/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy č. 1 této
SoD o dodatečné stavební práce za cenu 894.331,86 Kč bez DPH (1.082.141,55 Kč
včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 99/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy č. 1
této SoD stavební práce za cenu -501.436,32 Kč bez DPH (- 606.737,95 Kč
včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 99/OÚR/19 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 99/OÚR/19 na provedení stavby
„Chodník MK Selská 2. etapa“ (stavba č. 16032) v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto
usnesení se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 494/60,
Brněnské Ivanovice, Brno, IČ: 480 35 599
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 99/OÚR/19 ze dne 27.2.2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 99/OÚR/19 ze dne 27. 2. 2019
Z: vedoucí OÚR
T: 8/2019
992/19RM/2019 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ – uzavření Dodatku
č. 4 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 147 277,30 Kč bez DPH
(178 205,53 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 – 178 451,16 Kč bez DPH (-215 925,90 Kč
včetně DPH) v rozsahu Přílohy
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3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 4 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. 4 ke Smlouvě
o dílo č. 735/OÚR/18 ze dne 05.10.2018
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 ze dne
05.10.2018
Z: vedoucí OÚR
T: 07/2019
993/19RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru z nadačního fondu TEPLO NA DLANI
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí
Poskytovatel daru:
Název projektu:
Požadovaná výše daru:
Spoluúčast zřizovatele:
Spolufinancování:

Nadační fond TEPLO NA DLANI, se sídlem
Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark,
IČO: 06486282
Úhrada pronájmu ledové plochy pro HC SLEDGE
Studénka
30.000 Kč
0
0

994/19RM/2019 - Souhlas s použitím nevyčerpaného jmenovitého investičního příspěvku________
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, použití nevyčerpaného
jmenovitého investičního příspěvku ve výši 300.000,00 Kč vč. DPH na opravu
bazénu a zázemí sauny ve Sportovní hale Slávie.
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995/19RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov_____________________________________________________
Rada města Havířova
s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město

Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:
Celkové náklady na projekt:
Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování:

Moravská zemská knihovna v Brně
Projekt na podporu nákupu děl české literatury
pro profesionální veřejné knihovny
Česká knihovna
11 411 Kč
základní dotace: 7 497 Kč (29 titulů)
rezervní dotace: 3 914 Kč (17 titulů)
0 Kč

996/19RM/2019 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
ve dnech 6. – 7. 9. 2019_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. realizaci Havířovských slavností statutárního města Havířova ve dnech
6. - 7. 9. 2019 Městským kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985,
dle důvodové zprávy.
2. dramaturgii projektu Havířovské slavnosti 2019 dle důvodové zprávy.
schvaluje
distribuci vstupenek a výši vstupného:
základní vstupné jednodenní - předprodej on-line a v pokladnách MKS Havířov
od 20. 7. 2019 do 20. 8. 2019 = 250,- Kč, předprodej v pokladnách MKS Havířov
od 21.8.2019 do 5. 9. 2019 = 300,- Kč a prodej na místě = 350,-Kč,
senioři nad 70 let - předprodej on-line a v pokladnách MKS Havířov
od 20. 7. 2019 do 20. 8. 2019 = 150,- Kč, předprodej v pokladnách MKS Havířov
od 21. 8. 2019 do 5. 9. 2019 = 200,- Kč a prodej na místě = 250,-Kč
mládež 11 – 15 let - předprodej on-line a v pokladnách MKS Havířov
od 20. 7. 2019 do 20. 8. 2019 = 150,- Kč, předprodej v pokladnách MKS Havířov
od 21. 8. 2019 do 5. 9. 2019 = 200,- Kč a prodej na místě = 250,- Kč, děti do 10 let
zdarma
ZTP - 50% sleva (ze základního vstupného)
ZTP/P- osoba se zdravotním postižením hradí 50% (ze základního vstupného),
doprovod zdarma
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997/19RM/2019 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního
majetku Domova seniorů Havířov_______________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava
Seiferta 1530/14, Havířov-Město vyřazení a likvidaci neupotřebitelného
(nepoužitelného) vlastního investičního majetku v celkové pořizovací hodnotě
207.490,05 Kč:
- Počítačová sestava vč. monitoru a MS Office 2007 z r. 2009, pořizovací cena
46.899,41 Kč, inv. č. DHS9000113
- Počítačová sestava vč. monitoru a MS Office 2007 z r. 2009, pořizovací cena
40.222,31 Kč, inv.č. DHS9000117
- Počítačová sestava vč. monitoru a MS Office 2007 z r. 2009, pořizovací cena
40.222,31 Kč, inv.č. DHS9000180
- Pumpa infuzní volumetrická z r. 2009, pořizovací cena 80.146,02 Kč,
inv.č. DHS9000097
Z: ředitel DsH
T: červenec 2019
998/19RM/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 5 000,-Kč od České spořitelny a.s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 a uzavření smlouvy.
pověřuje
ředitelku organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Mgr. Michaelu Rosovou podpisem smlouvy na přijetí finančního daru.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2019
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999/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a uzavřením smlouvy - I._______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, přijetí
účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu zvyšování kvality sociálních
služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 ve výši 82 000,-Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
pověřuje
ředitelku organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2019
1000/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a uzavřením smlouvy - II._____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, přijetí
účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu zvyšování kvality
sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 ve výši
48 500,-Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje.
pověřuje
ředitelku organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2019
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1001/19RM/2019 - Navýšení počtu pracovníků organizace na pozici sociální pracovník__________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, navýšení
počtu pracovníků o 1 zaměstnance na pozici sociální pracovník, a to od 1. 9. 2019.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2019
1002/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2019_____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, přijetí
účelové dotace z rozpočtu obce Těrlicko ve výši 10 000,-Kč a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace.
pověřuje
ředitelku organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Těrlicko.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2019
1003/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - I._____________________________
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 – relaxační polohovací křeslo MD-28 Wifi
od Z.F.U., ……………………………………………… v hodnotě 23 690,- Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2019
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1004/19RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - II._____________________________
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 – chladničky od Č.B., ………………………………………………,
v hodnotě 6 299,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2019
1005/19RM/2019 - Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK pro příspěvkovou
organizaci SSmH (denní stacionář) a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních
služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 na projekt s názvem
„Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách,
denního stacionáře – Sociální služby města Havířova“ pro příspěvkovou organizaci
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí,
IČ: 60337583, ve výši 64 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje
Z: ředitel SSmH
T: srpen 2019
1006/19RM/2019 - Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK pro příspěvkovou
organizaci SSmH (pečovatelská služba) a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
dotace______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních
služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 na projekt s názvem
„Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách,
pečovatelská služba – Sociální služby města Havířova“ pro příspěvkovou organizaci
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí,
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IČ: 60337583, ve výši 100 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Z: ředitel SSmH
T: srpen 2019
1007/19RM/2019 - Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK pro příspěvkovou
organizaci SSmH (Respitní péče) a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace__
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních
služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 na projekt s názvem
„Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách,
odlehčovací služby, Respitní péče – Sociální služby města Havířova“ pro
příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, ve výši 79 000 Kč a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Z: ředitel SSmH
T: srpen 2019
1008/19RM/2019 - Zrušení služby „Linka důvěry“ poskytovaná příspěvkovou organizací Sociální
služby města Havířova________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se zrušením služby „Linka důvěry“ poskytovanou příspěvkovou organizací Sociální
služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí,
IČ: 60337583, a to ke dni 31. 12. 2019.
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1009/19RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z majetku města___
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks
a dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 60 tis. Kč/ks
ve správě ORJ 06 v celkové pořizovací ceně 2 356 580,80 Kč v souladu se Zásadami
hospodaření s majetkem města:
Invent. číslo
000000016927

Název
3Com Switch 4800 24-port

Invent. číslo
000000001256

000000016927

3Com Switch 4800 24-port

000000001425

000000016927

3Com Switch 4800 48-port

000000010666

000000016927

3Com Switch 4800 48-port

000000010667

000000016927

3Com Switch 4800 48-port

000000010668

000000016927

3Com Switch 4800 48-port

000000010669

000000016927

3Com Switch 4800 48-port

000000013414

000000016927

3Com Switch 4800 48-port

000000013490

000000016927

3Com Switch 4800 48-port

000000013491

000000016927

3Com Switch 4800 48-port

000000013492
000000021075

Název
Windows Enterprise
2003 Czech MVL
Microstation SE +
nadstavby
MVL Windows Svr
Ent Sngl
MVL Windows Svr
Ent Sngl
MVL Windows 2003
Svr CAL EEL
MVL Windows 2003
Svr Std R2
O&K Print Watch
- kontrola tisku
Antispamové řešení
pro Exchange 2007
Systém archivace
elektronické pošty
Síťový monitoring
MicroStation
Perpetual

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit vyřazení dlouhodobého nehmotného
majetku v hodnotě nad 500 tis. Kč z majetku města Havířova:
Invent. číslo
000000010658
000000013497

Název
Groupware (Skupinová řešení)
Systém zálohování pracovních
stanic

CELKEM

Pořiz. cena
Datum pořízení
781 723,00
12/2007
594 405,00
12/2008
1 376 128,00
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1010/19RM/2019 - Výpověď smlouvy o nájmu garáže______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď smlouvy č. 1084/ORG/2011 se společnosti RESIDOMO, s.r.o. (původně
RPG Byty, s.r.o.), IČ 05253268 o nájmu garáže s výměrou 43,00 m2
v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Jana Švermy39/6 v Havířově-Městě
a v případě souhlasu pronajímatele ukončení nájmu dohodou v dřívějším termínu
pověřuje
vedoucí organizačního odboru podpisem výpovědi, případně dohody o ukončení
nájmu a nájemní smlouvy
Z: vedoucí ORG
T: 31.07.2019
1011/19RM/2019 - ZPŘ/248/OÚR/19 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš.
pracoviště U Školy, Havířov – Dolní Suchá“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru
a o uzavření smlouvy_________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o vyloučení společnosti INTOZA s.r.o., se sídlem 709 00 Ostrava-Hulváky,
Varšavská 1866/103, IČO: 25873261, z účasti v zadávacím řízení
ZPŘ/248/OÚR/19 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště
U Školy, Havířov – Dolní Suchá“, neboť společnost podala v rámci jednoho
zadávacího řízení svou samostatnou nabídku a zároveň je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje splnění kvalifikace
2. o výběru dodavatele MEROPS spol. s r.o., se sídlem 735 62 Český Těšín, Mosty,
Strojnická 374, IČO: 25394282, který předložil ekonomicky nejvýhodnější
nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/248/OÚR/19 - „Snižování spotřeby energie MŠ
Moravská, detaš. pracoviště U Školy, Havířov – Dolní Suchá“, jak vyplývá
z přílohy č. 1
3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/248/OÚR/19 - „Snižování
spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy, Havířov – Dolní
Suchá“ s dodavatelem MEROPS spol. s r.o., se sídlem 735 62 Český Těšín,
Mosty, Strojnická 374, IČO: 25394282, s nabídkovou cenou 9.614.908,52 Kč
včetně DPH (7.946.205,39 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
52
USNESENÍ
z 19. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.07.2019

pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat oznámení o vyloučení uchazeče
Z: vedoucí OPS
T: do 17. 7. 2019
2. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů dle ust. § 122
odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 17. 7. 2019
3. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele
na základě dokladů
a údajů dle ust. § 122
zákona
4. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti rozhodnutí
o výběru
1012/19RM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady 23.7.2019________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČO 45193665 (dále jen „Společnost“), dne 23. července 2019
od 11.00 hodin v sídle společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava
2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1
4. sdělení společnosti k převodu akcií ze dne 28.6.2019 ve znění Přílohy č. 2
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2. - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady – hlasovat
pro schválení jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3
bod 3. - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů – hlasovat pro dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 1
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bod 4.

-

bod 5.

-

bod 6.

-

Rozhodnutí v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních
korporacích o přechodu všech ostatních účastnických papírů
Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti, tj. společnost
AQUALIA CZECH S.L. – zdržet se hlasování
Volba 2 členů dozorčí rady – hlasovat pro pana Antonio Parisi
pana prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc., dr.h.c.
dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady – hlasovat
pro schválení smluv o výkonu funkce pana Antonio Parisi
pana prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr.h.c.
dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1, dle Přílohy č. 4

s možností použití formy korespondenčního hlasování
1013/19RM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání valné hromady 30.7.2019___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. pozvánku na valnou hromadu společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem
U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO 45192081 (dále jen „Společnost“)
konanou dne 15.7.2019 od 15:15 hodin na adrese Želetavská 1525/1, Praha 4
– Michle, 9. patro, místnost Bolzano dle Přílohy č. 1
2. oznámení o změně termínu konání valné hromady Společnosti na den 30.7.2019
od 15:15 hodin na adrese Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, 9. patro,
místnost Bolzano dle Přílohy č. 2
3. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 2
4. návrhy usnesení ve znění Přílohy č. 2
ukládá
zástupci města v jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady:
bod 2.
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 členky představenstva
dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 2
bod 3.
Volba členů představenstva – hlasovat pro zvolení:
Ing Václava Brabce členem představenstva
Ing. Romana Vývody členem představenstva
Ing. Tomáše Vavříka, MBA členem představenstva
dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 2
bod 4.
Odvolání členů dozorčí rady – hlasovat pro odvolání:
Ing. Václava Brabce z funkce člena dozorčí rady
dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 2
bod 5.
Volba členů dozorčí rady – hlasovat pro zvolení:
Ing. Barbory Weissové členkou dozorčí rady
dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 2
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1014/19RM/2019 - Informace o porušení zákonem stanovených povinností____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
porušení zákonem stanovených povinností vedoucí organizačního odboru
Magistrátu města Havířova, na které byla upozorněna tajemníkem Magistrátu města
Havířova dne 5.4.2019 a 11.7.2019 (viz Příloha 1 a 2)
odvolává
podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Ing. Jiřinu Zvěřinskou z funkce vedoucí organizačního odboru Magistrátu města
Havířova s tím, že posledním dnem výkonu funkce je 16. července 2019

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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