STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/109492/2018

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

23.11.2018

USNESENÍ
z 2. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.11.2018

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 2. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2018
9/2RM/2018 - Zvolení ověřovatele 2. schůze RMH, konané dne 19.11.2018
10/2RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 1. schůze RMH, konané dne 05.11.2018
11/2RM/2018 - Schválení pořadu 2. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2018
12/2RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 2. RMH
13/2RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
14/2RM/2018 - ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení
15/2RM/2018 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město
16/2RM/2018 - ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
17/2RM/2018 - ZPŘ/369/MRA/18 - „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“ - rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky
18/2RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
19/2RM/2018 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za rok 2018
20/2RM/2018 - Komise RMH 2018 - 2022
21/2RM/2018 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice
22/2RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
23/2RM/2018 - „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“ – Souhlas
zřizovatele se zařazením investičních záměrů škol a organizací neformálního
vzdělávání do Strategického rámce MAP
24/2RM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá
25/2RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2023, k.ú. Prostřední Suchá
26/2RM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice
27/2RM/2018 - Záměr pachtu pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní Suchá
28/2RM/2018 - Pacht pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá
29/2RM/2018 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město
30/2RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě
31/2RM/2018 - Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
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32/2RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností
33/2RM/2018 - Zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá v rámci
stavby „Rekonstrukce silnice III-4745, Havířov – U Šimaly“
34/2RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě PODA a.s. pro účely realizace stavby
„Přednádražní prostor Havířov“
35/2RM/2018 - Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rozšíření hřbitova
v Havířově-Šumbarku“
36/2RM/2018 - Smluvní vztahy se společností NATURPUR spol. s r. o. k pozemkům
k.ú. Bludovice
37/2RM/2018 - Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
38/2RM/2018 - Ukončení nájmu a záměry pronájmu částí nemovitých věcí
39/2RM/2018 - Pronájem části nemovité věci
40/2RM/2018 - Souhlasy s umístěním sídla společnosti
41/2RM/2018 - Předání majetku k hospodaření a úpravy zřizovacích listin
příspěvkových organizací
42/2RM/2018 - Využití majetku – majetek po zemřelém
43/2RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
44/2RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem Havířov – ZŠ Gorkého Havířov
45/2RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ K. Světlé Havířov
46/2RM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektu Šablony II. příspěvkové organizaci
MŠ Přímá Havířov
47/2RM/2018 - Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objeku ZŠ
M. Kudeříkové Havířov
48/2RM/2018 - Navýšení limitu počtu zaměstnanců ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
49/2RM/2018 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku řediteli ZŠ Pujmanové
Havířov, MŠ Sukova Havířov, MŠ Přímá Havířov, MŠ U Stromovky Havířov,
MŠ U Topolů Havířov
50/2RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
51/2RM/2018 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky v příspěvkové organizaci ZŠ F. Hrubína – kontrolní zjištění
52/2RM/2018 - Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací z výdajové části OJ 10
– Ostatní dotace a dary
53/2RM/2018 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2019
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54/2RM/2018 - Nové znění zřizovacích listin školských a neškolských příspěvkových
organizací zřizovaných statutárním městem Havířov
55/2RM/2018 - Udělení souhlasu s navýšením grantu příspěvkové organizace
ZŠ Moravská Havířov
56/2RM/2018 - Dodatečný souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Moravská Havířov
57/2RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov
58/2RM/2018 - Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města
Havířova
59/2RM/2018 - Návrh změn ve složení pracovní skupiny pro řešení problematiky
Městské hromadné dopravy v Havířově
60/2RM/2018 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu se společností
Technické služby Havířov a.s.
61/2RM/2018 - Výpůjčka 32 ks dřevěných prodejních domků
62/2RM/2018 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ – uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18
63/2RM/2018 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“
(číslo stavby 15033) – uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 678/OSRM/2017
64/2RM/2018 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Pujmanové, Havířov – Šumbark“
(stavba č. 14040) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18
65/2RM/2018 - „Přednádražní prostor Havířov - výkon činnosti stálého technického dozoru
stavebníka“ (stavba č. 15008) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu
66/2RM/2018 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ (číslo
stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016
67/2RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic - ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov
68/2RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením movitého majetku
– ZŠ Jarošova Havířov
69/2RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Jarošova Havířov
70/2RM/2018 - Dodatečný souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ F. Hrubína Havířov
71/2RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
ZŠ F. Hrubína Havířov
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72/2RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic, pořízením investičního movitého majetku
a informativní zpráva o technickém zhodnocení svěřeného majetku
- ZŠ F. Hrubína Havířov
73/2RM/2018 - ZŠ M. Kudeříkové Havířov – zpráva o provedeném technickém
zhodnocení budovy
74/2RM/2018 - Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb
75/2RM/2018 - Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova
76/2RM/2018 - Návrh odpovědi k žádosti Queens, z.s. o podání vysvětlení k vydanému
nesouhlasnému stanovisku
77/2RM/2018 - Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova
78/2RM/2018 - Změny v povodňové komisi
79/2RM/2018 - Vyjádření statutárního města Havířov k posuzování vlivů záměru
„Modernizace TKV“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
80/2RM/2018 - „Matrace, noční stolky a seniorská křesla pro středisko Luna“ – posouzení
podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
81/2RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – nebytových
prostor ve Společenském domě Havířov
82/2RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace
Leoše Janáčka a Nadace Českého hudebního fondu
83/2RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu
84/2RM/2018 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku - správcovského domku
85/2RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu
do fondu investic I.
86/2RM/2018 - Žádost PO o souhlas s pořízením investičního majetku a souhlas s převodem
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic II.
87/2RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu
do fondu investic III.
88/2RM/2018 - „Nákup notebooků a počítačových sestav“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
89/2RM/2018 - VZ/492/ORG/18 – „Dodávka programů VMware vSphere a VMware
vCenter“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
90/2RM/2018 - Výpůjčka notebooků
91/2RM/2018 -Odprodej elektroniky
92/2RM/2018 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
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93/2RM/2018 - Změny zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou
účastí města
94/2RM/2018 - Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností
s majetkovou účastí města
95/2RM/2018 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2019
96/2RM/2018 - Plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2019
97/2RM/2018 - Zrušení úředního dne 31. 12. 2018 a jeho náhrada
98/2RM/2018 - Návrh na zřízení výboru pro národnostní menšiny
99/2RM/2018 - Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 03.12.2018
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USNESENÍ
z 2. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2018
9/2RM/2018 - Zvolení ověřovatele 2. schůze RMH, konané dne 19.11.2018_________________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 2. schůze Rady města Havířova, konané dne
19.11.2018
paní Mgr. Ivu GEORGIU
10/2RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 1. schůze RMH, konané dne 05.11.2018____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zpráva ověřovatele zápisu z 1. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 05.11.2018.
11/2RM/2018 - Schválení pořadu 2. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2018_____
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 2. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2018
dle přílohy s touto úpravou:
- vypuštění bodů:
38. Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic a souhlas s pořízením investičního majetku – MŠ Radniční Havířov,
odl. pracoviště MŠ Resslova Havířov
39. MŠ Resslova Havířov (dnes odloučené pracoviště MŠ Radniční) – zpráva
k zjištěním revize účetnictví
12/2RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 2. RMH____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1425/29RM/2015
4524/87RM/2018
4642/88RM/2018
4736/89RM/2018

Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování
Havířova, část města Dolní Suchá – stoka EA-3“
Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění
kabelové trasy kamerového systému
Pronájem části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice
Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku
a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace

vypouští
úkoly: krátkodobé
Pronájem pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 , k.ú.
Havířov-město
4615/88RM/2018 Výsledek revize účetnictví MŠ Radniční Havířov,
pracoviště MŠ Resslova Havířov za účetní rok 2017
4771/91RM/2018 Nájem pozemků v majetku Lesů České republiky, s. p. v k.
ú. Bludovice
4853/93RM/2018 Zřízení pozemkových služebností
4983/95RM/2018 Mimořádné přidělení obecního bytu nájemci jednotky
určené k prodeji
4990/95RM/2018 Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
Podpora terénní práce pro rok 2019
4999/95RM/2018 Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark
5000/95RM/2018 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 606/3, k.ú.
Bludovice
5003/95RM/2018 Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch
společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
5006/95RM/2018 Dohoda o narovnání smlouvy o výpůjčce a o budoucí
smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 869/EO/2017, 7700100209-1/BVB
5019/95RM/2018 Jmenování členů školské rady základních škol, kde
zřizovatelem
je statutární město Havířov
5020/95RM/2018 Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků
v odděleních školních družin základních škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov, a to od školního
roku 2018/2019
5021/95RM/2018 Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na
vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Lípová Havířov
5022/95RM/2018 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele ZŠ Kapitána Jasioka Havířov a informace o
zástupci statutárního orgánu ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
5023/95RM/2018 Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku
řediteli ZŠ 1. máje Havířov a ZŠ Jarošova Havířov
5026/95RM/2018 Celostátní veřejná sbírka na Obec Prameny
4520/87RM/2018
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„Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a
cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada“ část 1)
Cyklostezka Žermanická přehrada (stavba č. 4002) –
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 418/OÚR/18
5030/95RM/2018 „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a
cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada“ část 2)
Cyklostezka Těrlická přehrada (stavba č. 5004) – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 419/OÚR/18
5031/95RM/2018 „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“
(stavba č. 18037) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
5032/95RM/2018 VZ/270/OÚR/18 – „Parkoviště u kostela sv. Anny,
Havířov - Město“ (číslo stavby 17018) – uzavření Dodatku
č.1 ke Smlouvě o dílo č. 533/OÚR/18
5033/95RM/2018 „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17.
listopadu – lesopark“ (stavba číslo 5004) – uzavření
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017
5051/95RM/2018 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a přijetím navýšení účelové dotace určené pro financování
sociálních služeb poskytovaných Domovem seniorů
Havířov v roce 2018
5052/95RM/2018 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací
neupotřebitelného (nepoužitelného) investičního majetku
Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace
5057/95RM/2018 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního
fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku –
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb
5058/95RM/2018 Závazek zřizovatele o úhradě oprávněné provozní ztráty
pro SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb – chráněné bydlení
5059/95RM/2018 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných
fotografií a podpisů
5060/95RM/2018 „Dodávka programu VMware vSphere a VMware vCenter“
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
5061/95RM/2018 VZ/451/ORG/18 – „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW
pořízený z projektů“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
5070/96RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
5072/96RM/2018 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku
2018
5073/96RM/2018 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 509/OSV/18 - Pořízení
automobilu pro Sociální služby města Havířova
5078/96RM/2018 Úprava platebních podmínek za umístění kontejnerů na
textil
5079/96RM/2018 Smlouva o výpůjčce 15 kusů kontejnerů na textil a oděvy
5081/96RM/2018 Přijetí věcného daru
5029/95RM/2018
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13/2RM/2018 - 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. 8 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3 , Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………
b) Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Komunardů 982/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ………………., 3. ……………….
c) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Lípová 717/17, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ………………., 3. ……………….
d) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1154/6, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ………………., 3. ……………….
e) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Josefa Hory 1099/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ………………., 3. ……………….
f) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1082/8, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ………………., 3. ……………….
g) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ………………., 3. ……………….
h) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 382/14, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ………………., 3. ……………….
i) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1142/18, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………
j) Byt č. 12 o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1100/10, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………., 2. ………………
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru
pronájmu
Z: vedoucí EO MRA,
s.r.o.
T: 01.12.2018
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14/2RM/2018 - ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení______
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení společností INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava –
Hulváky, IČ: 258 73 261, z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí“, neboť společnost
na základě žádosti neobjasnila ani nedoplnila předložené doklady k prokázání
kvalifikace, jak je uvedeno v příloze č. 4 tohoto materiálu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení zadavatele
o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 5 tohoto materiálu
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 5
Z: vedoucí EO MRA,
s.r.o.
T: 30.11.2018
15/2RM/2018 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytové jednotky č. 794/6 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně
podílu ve výši 845/10000 na společných prostorách domu a na pozemku parc. č. 701
- zast. plocha a nádvoří o výměře 215 m2 v katastrálním území 637556 Havířovměsto, kupujícím manželům Martě a Ladislavu Šlachtovým za kupní
cenu 580.000 Kč
pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedenými kupujícími
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16/2RM/2018 - ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky__________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/420/MRA/18
- „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí“
společnosti MH – STAVBY s.r.o., sídlo V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČ: 277 76 506, s nabídkovou cenou 12 585 338 Kč bez DPH (15 229 338,00 vč.
DPH).
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí“ takto:
2. místo: STAVOS STAVBA a.s., U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 447 39 494, s nabídkovou cenou 12 945 817,00 Kč bez DPH
3. místo: THERM spol. s r., Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČ: 427 66 991, s nabídkovou cenou 13 304 011,00 Kč bez DPH
4. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice,
IČ: 268 07 947, s nabídkovou cenou 13 500 000,00 Kč bez DPH
5. místo: Beskydská stavební a.s, Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec,
IČ: 286 18 891, s nabídkovou cenou 14 874 139,00 Kč bez DPH
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 5
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního
střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 5
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele
předložením všech dokladů
dle § 122 odst. 3 zákona
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o vyloučení a proti
rozhodnutí o výběru
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17/2RM/2018 - ZPŘ/369/MRA/18 - „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“ - rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky_____________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Oprava střechy na ul.
Dlouhá 23-33“ společnosti TURČINA s.r.o., se sídlem Dělnická 544/53, IČO: 258
86 550, s nabídkovou cenou 8 119 396,92 Kč bez DPH (9 337 306,46 Kč vč.
DPH) a s termínem splnění zakázky do kalendářních dnů
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky „Oprava střechy na
ul. Dlouhá 23-33“ takto:
2. místo: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec,
IČO: 286 18 891, s nabídkovou cenou 8 376 985,25 Kč bez DPH (9 633
533,04 Kč vč. DPH) a termínem splnění zakázky
do 175 kalendářních dnů
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 6
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou ZPŘ/369/MRA/18 - „Oprava střechy
na ul. Dlouhá 23-33“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 6
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: po splnění podmínek
účasti vybraného
dodavatele předložením
všech dokladů dle § 122
odst. 3 zákona
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
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18/2RM/2018 - 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. 10. 2018, 15. 10. 2018, 1. 11. 2018 a 15. 11.
2018 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
19/2RM/2018 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za rok 2018_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za rok 2018.
20/2RM/2018 - Komise RMH 2018 – 2022____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
platné Statuty jednotlivých komisí Rady města Havířova v rozsahu příloh 1 až 13:
Komise pro bezpečnost silničního provozu
Komise bytové
Komise energetické
Komise kulturní a letopisecké
Komise pro občanské záležitosti
Komise protidrogové a prevence kriminality
Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
Komise rozvojové
Komise sportovní
Komise školské
Komise životního prostředí
Komise sociální a zdravotní
Komise pro plánování sociálních služeb
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zřizuje
ve volebním období 2018 – 2022 tyto komise Rady města Havířova s počty členů
včetně předsedy:
Komise pro bezpečnost silničního provozu – 11 členů
Komise bytová – 11 členů
Komise energetická – 11 členů
Komise kulturní a letopisecká – 11 členů
Komise pro občanské záležitosti – 11 členů
Komise protidrogová a prevence kriminality – 11 členů
Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy – 11 členů
Komise rozvojová – 17 členů (z toho 8 předsedů občanských komisí RMH)
Komise sociální a zdravotní – 11 členů
Komise sportovní – 11 členů
Komise školská – 11 členů
Komise životního prostředí – 11 členů
Komise pro plánování sociálních služeb – 11 členů
21/2RM/2018 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice__
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz. Příloha č.1) dle návrhu
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov
Životice (viz Příloha č.2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov
Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou města
Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011
ukládá
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů
dle přílohy č. 1 a č. 2
Z: vedoucí OKP
T: 20.12.2018
22/2RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném
stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
ke dni 12.11.2018 dle příloh
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23/2RM/2018 - „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“ – Souhlas
zřizovatele se zařazením investičních záměrů škol a organizací neformálního
vzdělávání do Strategického rámce MAP________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se zařazením investičních záměrů organizací zřizovaných statutárním městem
Havířov do Strategického rámce MAP v rámci realizace projektu „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“ dle přílohy
Z: vedoucí OKP
T: 30.11.2018
24/2RM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1948/3
trvalý travní porost o výměře 301 m2, kat. území Prostřední Suchá paní Bc. Pavlíně
Hantlové, bytem …………………………………….. za účelem scelení pozemků
25/2RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2023, k.ú. Prostřední Suchá___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje části pozemku parc.
č. 2023, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 80 m2, kat. území Prostřední
Suchá manž. Radimu Svačinovi a Barbaře Svačinové, bytem ……………………
za účelem zajištění přístupu a příjezdu k rodinnému domu čp. 969
26/2RM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 606/3,
zahrada o výměře 173 m2, k.ú. Bludovice, paní Mgr. Heleně Burgerové,
……………………, za účelem rozšíření zahrady
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27/2RM/2018 - Záměr pachtu pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní Suchá_________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pachtu pozemků parc.č. 1947/1, zahrada o výměře 474 m2, parc.č. 1948,
zahrada o výměře 346 m2, parc.č. 1949, ostatní plocha o výměře 453 m2, k.ú. Dolní
Suchá, panu Bohdanu Zorychtovi a paní Lucii Magušínové, ……………………,
za účelem zahrady
28/2RM/2018 - Pacht pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pacht pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 875 m2,
k.ú.
Prostřední Suchá, paní Jiřině
Hlisníkové, ……………………,
za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností
od 1. 1. 2019, za pachtovné ve výši 6.450,00 Kč/rok
a
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2194/18, o výměře 875 m2, k.ú. Prostřední
Suchá, s panem Ivanem Caizlem,
npr. ……………………, dohodou
ke dni 31. 12. 2018
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem pachtovní smlouvy a
dohody o ukončení nájmu pozemku
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2018
29/2RM/2018 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město_____
Rada města Havířova
schvaluje
změnu
účelu
pronájmu části pozemku parc.č. 922/1 o výměře 27 m 2,
k.ú. Havířov-město (poblíž SD Reneta) panu Filipu Bachoríkovi,
bytem ……………………, IČO: 87124351, vlastníkovi prodejního stánku
z původního účelu prodejna ovoce a zeleniny, na nový účel prodejna textilu s tím, že
ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 2
k nájemní smlouvě č. 158/OSRM/2016
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2018
30/2RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č. 3736, k.ú. Havířov-město
v majetku povinné společnosti Autodům Vrána s.r.o., se sídlem Havířov-Město,
Železničářů 1492/3, IČO: 26826399, spočívající v umístění sítě, vedení,
provozování, opravovaní, udržování a odstraňování veřejného osvětlení včetně
jednoho sloupu a v zajištění přístupu a příjezdu ve prospěch vlastníka inženýrské sítě
- oprávněného statutárního města Havířov, za smluvní jednorázovou úhradu ve výši
10.000,00 Kč + DPH na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
pozemkové služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2018
31/2RM/2018 - Zřízení věcných břemen-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. 2731, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci stavby: Dolní Suchá 1650,
Staňková, NNk, č. IP–12–8021585/VB2 za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč
+ DPH, o výměře 6,70 m2 dle GP č. 1349-339/2018 ze dne 07.09.2018 , na dobu
neurčitou
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2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 709/2, k.ú. Dolní Datyně spočívající v zřízení, umístění, provozování,
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci stavby: Dolní Datyně 81/6,
Buchta, NNk, č. IP–12–8021220/VB4 za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč
+ DPH, o výměře 2,00 m2 dle GP č. 750-404/2018 ze dne 17.09.2018 , 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcného břemene - služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 28.02.2019
32/2RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1676/1,
k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 3,78 m2) dle GP č. 4255-49/2017 ze dne
17.10.2017 ve prospěch pozemku parc.č. 1634/2, k.ú. Bludovice, jehož součástí je
budova č.p. 1196, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky
Kateřina Michálková, bytem …………………… a Jaroslav Šrom, bytem
……………………, na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2664/1,
2638/2, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění kanalizační přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 2,00 m2) dle GP č.
3087-46b/2017 ze dne 05.10.2017 a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou
úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,00 m2“) dle GP č. 3087-46a/2017
ze dne 05.10.2017 a (o výměře 1,00 m2“) dle GP č. 3153-62/2018 ze dne
18.09.2018 ve prospěch pozemku parc.č. 2322, k.ú. Prostřední Suchá, jehož
součástí je budova č.p. 1527, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou
vlastníky Jiří Czapka a Dáša Czapková, oba bytem ……………………, na dobu
neurčitou
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4945/1,
k.ú. Havířov-město za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 5,00 m2) dle GP č. 2185-144/2017 ze dne
18.01.2018 ve prospěch pozemku parc.č. 4933/7, k.ú. Havířov-město, jehož
součástí je budova č.p. 1600, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou
vlastníky Bohuš Keler a Šárka Kelerová, oba bytem ……………………, na dobu
neurčitou
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4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.
č. 1448/13, 1448/14, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou
úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 9,57 m2) dle GP
č. 1150-52/2013 ze dne 02.10.2013 ve prospěch pozemku parc.č. 1448/23,
k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 437, jimž ke dni zřízení
pozemkové služebnosti je vlastník Zdeněk Kelča, bytem ……………………,
na dobu neurčitou
5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 2.173,00 Kč + DPH (o výměře 17,38 m2– graficky označeno v GP
písmenem „C“) a za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 2.334,00 Kč + DPH, (o výměře 18,67 m2 – graficky označeno v GP
písmenem „B“) dle GP č. 1313-29/2017 ze dne 10.10.2017 ve prospěch pozemku
parc.č. 2463/4, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 441, jimiž ke dni
zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Jiří Bajda a Darina Bajdová, oba
bytem ……………………, na dobu neurčitou
6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1654/24,
k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve
výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 2,00 m2) dle GP č. 1877-144/2018 ze dne
16.10.2018 ve prospěch pozemku parc.č. 1654/69, k.ú. Šumbark, jehož součástí je
budova č.p. 1281, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky
Martin Skyva a Lenka Skyvová, oba bytem ……………………, na dobu
neurčitou
7. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 851,
852/1, k.ú. Havířov-město za účelem umístění plynovodní přípojky
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH (o výměře 17,00 m2) dle GP
č. 2129-10/2017 ze dne 27.04.2017 ve prospěch pozemku parc.č. 848,
k.ú. Havířov-město, jehož součástí je budova č.p. 872 – jiná stavba, jimiž ke dni
zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Le Quyen, bytem
…………………… a Luong Ai, bytem ……………………, na dobu neurčitou
8. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2662/1,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,00 Kč + DPH (o výměře 7,00 m2) dle GP č. 3158-108/2018 ze dne
24.10.2018 ve prospěch pozemku parc.č. 2553/1, k.ú. Prostřední Suchá, jehož
součástí je budova č.p. 341, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou
vlastníky Jaroslav Latocha a Milan Latocha, oba bytem ……………………,
na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkové služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 28.02.2019
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33/2RM/2018 - Zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá v rámci
stavby „Rekonstrukce silnice III-4745, Havířov – U Šimaly“_______________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení RMH č. 5018/75RM/2014 v bodě 3, kterým bylo dne 5. 3. 2014
schváleno v rámci realizované stavby „Rekonstrukce silnice III-4745,
Havířov – U Šimaly“, jejímž investorem byl Moravskoslezský kraj, zřízení
pozemkové služebnosti inženýrské sítě k pozemkům k.ú. Prostřední Suchá, parc. č.
2023, 2024, 2645/18, 1966/6, 2645/1, v majetku povinného, statutárního města
Havířova, v celk. rozsahu cca 31 m2, dle zaměření dokončené stavby přeložky
nadzemního vedení NN, ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČO : 247 29 035, za přeložku sítě realizovanou na pozemcích města, vyvolanou
obecně prospěšnou stavbou, poskytuje investor náhradu dle aktuálních cenových
předpisů Správy silnic MS kraje, jednorázově 100,00 Kč, včetně DPH,
schvaluje
v rámci realizované stavby „Rekonstrukce silnice III-4745, Havířov – U Šimaly“,
jejímž investorem byl Moravskoslezský kraj, zřízení pozemkové služebnosti
inženýrské sítě v k.ú. Prostřední Suchá, k pozemkům parc. č. 1996/7, 1998/2,
2008/3, 2008/4, 2023, 2024, 2645/1, 2645/13, 2645/14, 2645/15, 2645/18, 2645/84,
2645/104, 2645/106, 2645/107, 2645/113, 2645/114 a 2758/1 v majetku povinného,
statutárního města Havířova, v celkovém rozsahu 105,6 m2, dle GP 3124-95/2018,
spočívající v právu oprávněného, ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035, vlastníka zařízení
distribuční soustavy – vzdušné vedení NN (AES 4x16, AES 4x95, AES 4x35) a sloup
(JB 9/10), vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky, umístit, provozovat či odstranit
zařízení distribuční soustavy na pozemcích s tím, že za přeložku sítě realizovanou na
pozemcích města, vyvolanou obecně prospěšnou stavbou, poskytuje investor
náhradu dle aktuálních cenových předpisů Správy silnic MS kraje, jednorázově
100,00 Kč, včetně DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 31.05.2019
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34/2RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě PODA a.s. pro účely realizace stavby
„Přednádražní prostor Havířov“______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ jejímž
stavebníkem je město:
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v majetku města parc.
č. 3709/1, parc. č. 3709/2, parc. č. 3726/1, parc. č. 3726/2, parc. č. 3727, parc.
č. 3748/1, parc. č. 3750/1 a parc. č. 3751/8 k.ú. Havířov-město, spočívající
v právu oprávněného - vlastníka přeložky, společnosti PODA a.s., se sídlem
28. října 1168/102, Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 258 16 179, vstupovat
a vjíždět na uvedené pozemky, umístit, provozovat či odstranit přeložku
podzemního vedení elektronické komunikační sítě - HDPE trubek, v rozsahu
dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota služebnosti je sjednána dohodou
smluvních stran jednorázově ve výši 100,00 Kč + DPH, protože se jedná o
přeložku vyvolanou stavbou města
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 3746/1 a parc. č. 3747
k.ú. Havířov – město, ve vlastnictví povinného - Českých drah a.s., se sídlem
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 709 94 226, spočívající
v právu oprávněného- vlastníka přeložky, společnosti PODA a.s., se sídlem 28.
října 1168/102, Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 258 16 179, vstupovat a vjíždět
na uvedené pozemky, umístit, provozovat či odstranit přeložku elektronické
komunikační sítě - HDPE trubek, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
přičemž hodnotu služebnosti stanovil povinný ve výši 500,00 Kč za každý
započatý metr přeložky, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH s tím, že náhradu za
zřízení služebnosti uhradí stavebník, město Havířov, jehož stavbou je přeložka
vyvolána
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné
smlouvy o zřízení služebnosti k bodu 1 a 2
Z: vedoucí EO
T: ke stavebnímu
řízení
35/2RM/2018 - Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rozšíření hřbitova
v Havířově-Šumbarku“_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci realizace stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku“
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku města parc. č.
1917/1, parc. č. 1917/2, parc. č. 2001/1, parc. č. 2001/2, parc. č. 2008/2, parc. č.
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2008/54, parc. č. 2008/197, parc. č. 2348/1, parc. č. 2349/2, parc. č. 2408 a parc. č.
2411/4 v k.ú. Šumbark, dle GP č. 1865-94/2018, v rozsahu 3375,62 m2, spočívajícího
v právu oprávněného, vlastníka plynárenského zařízení, společnosti GasNet, s.r.o., se
sídlem
Klíšská
940/96,
Klíše,
400
01
Ústí
nad
Labem,
IČO: 272 95 567, zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení,
(tj. přeložku VTL plynovodu, označenou jako stavba č. 67054, včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů), vstupovat a vjíždět
na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení s tím, že služebnost
je s ohledem na přeložku vyvolanou stavbou města ohodnocena částkou
500,00 Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 31.05.2019
36/2RM/2018 - Smluvní vztahy se společností NATURPUR spol. s r. o. k pozemkům
k.ú. Bludovice________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku města parc. č. 464/213
k.ú. Bludovice, v rozsahu dle GP č. 4281-177/2017, v rozsahu 40,4 m2, spočívající
v právu oprávněného NATURPUR spol. s r.o., se sídlem č.p. 250, 683 01
Dražovice, IČO: 253 68 664, zřídit a provozovat kabelové telekomunikační
propojení objektů č.p. 1607 a č.p. 1435, vstupovat a vjíždět na pozemek v
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním
umístěného
telekomunikačního
kabelu
s tím,
že služebnost v rozsahu 40,4 m2 se zřizuje za sjednanou jednorázovou úhradu
ve výši 5000,00 Kč + DPH
2. zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 425/4 k.ú. Bludovice,
ve vlastnictví povinného NATURPUR spol. s r.o., se sídlem č.p. 250, 683 01
Dražovice, IČO: 253 68 664, ve prospěch oprávněného statutárního města
Havířova, dle GP č. 3951-30/2014, v rozsahu 53 m2 a 2 ks umístěných sloupů,
spočívající v právu oprávněného zřídit a provozovat na pozemku kabelové vedení
veřejného osvětlení, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním umístěného kabelu
veřejného osvětlení s tím, že služebnost se zřizuje za jednorázovou úhradu 125,00
Kč/m2 záboru a 500,00 Kč/1ks sloupu umístěného na pozemku tj. 7.625,00 + DPH
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
k bodu 1. a 2.

podpisem

smluv

Z: vedoucí EO
T: 31. 5. 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup části pozemku parc. č. 425/4,
k.ú. Bludovice,
dle GP č. 3951-30/2014 označené jako parc. č. 425/11
2
o výměře 175 m , ve vlastnictví NATURPUR spol. s r.o., se sídlem č.p. 250, 683
01 Dražovice, IČO: 253 68 664, zastavěné částí chodníku v majetku města, za kupní
cenu sjednanou se společností Naturprodukt CZ spol. s r. o., před převodem
pozemku současnému vlastníkovi, ve výši 1000,00 Kč/m2 , tj. při výměře 175 m2
pozemku celkem 175.000,00 Kč + DPH ve výši platné ke dni povinnosti přiznat daň
37/2RM/2018 - Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
parc. č. 2996/1, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 1296,
k. ú. Bludovice, spočívající v umístění, provozování, vedení, údržbě, opravách,
revizích, rekonstrukci a odstranění zařízení - rozvaděče 22/0,4 kV a kabelového
vedení v samostatné místnosti v přízemí budovy č. p. 1296 se samostatným
vstupem, za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
parc. č. 203/48, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 1593,
k. ú. Bludovice, spočívající v umístění, provozování, vedení, údržbě, opravách,
revizích, rekonstrukci a odstranění zařízení - rozvaděče 22/0,4 kV a kabelového
vedení v samostatné místnosti v přízemí budovy č. p. 1593 se samostatným
vstupem, za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou ve
prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcného břemene – služebnosti dle bodu 1. a 2. usnesení
Z: vedoucí EO
T: 31. 3. 2019
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38/2RM/2018 - Ukončení nájmu a záměry pronájmu částí nemovitých věcí_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
40,44 m2 v suterénu obytného domu ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Město,
nájemci p. Michalu Kapralovi, IČO: 60034076, dohodou k 31. 12. 2018
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 40,44 m2 v suterénu
obytného domu ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Město, p. Michalu Kapralovi,
jako sklad pro vlastní potřebu
3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 7,20 m2 v suterénu
obytného domu ul. Balzacova 1188/6, Havířov-Podlesí, p. Petře Bartošíkové, jako
sklad pro vlastní potřebu
39/2RM/2018 - Pronájem části nemovité věci__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře 77,11 m2
(z toho podíl na společných prostorách 21,56 m2) v 1. poschodí hlavní budovy
zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Prostřední Suchá,
MDDr. Marku Kadlubiecovi, bytem ……………………, jako zubní ordinaci,
za podmínek:
- nájemné za ordinaci 1.090,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 218,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2019
40/2RM/2018 - Souhlasy s umístěním sídla společnosti__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. umístění sídla společnosti Quemar, spol. s r.o., IČO: 25361228, v části nemovité
věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 87,19 m2 v přízemí
obytného domu na Dlouhé tř. 1101/79, Havířov-Podlesí, po dobu trvání nájemního
vztahu
2. umístění sídla společnosti BMW house s.r.o., IČO: 07370318, v části nemovité
věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 122,42 m2 v suterénu
Domu s pečovatelskou službou ul. Mládežnická 1577/12, Havířov-Podlesí,
po dobu trvání nájemního vztahu
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41/2RM/2018 - Předání majetku k hospodaření a úpravy zřizovacích listin
příspěvkových organizací_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a to:
a) technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce č. 17009
- MŠ Radniční – rekonstrukce fasády včetně zateplení v celkové účetní
ceně 2.211.418,47 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město
Radniční 7/619, IČO: 61988715
b) technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce č. 18004
- ZŠ Gen. Svobody – opravy zázemí tělocvičny v celkové účetní
ceně 316.102,21 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark
Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513
c) technického zhodnocení majetku pořízeného ze strany příspěvkové organizace
z finančních prostředků IROP ITI – Modernizace odborné učebny fyziky-chemie,
bez bariér, v celkové účetní ceně 463.811,15 Kč příspěvkové organizaci Základní
škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,
IČO: 61988600
d) technického zhodnocení majetku pořízeného z rozpočtu příspěvkové organizace
– rekonstrukce domu na ul. Hřbitovní č. p. 168, Havířov-Šumbark v celkové
účetní ceně 3.745.339,64 Kč a staveb pořízených z rozpočtu příspěvkové
organizace - přístupového chodníku na parc. č. 2407, k. ú. Šumbark v účetní ceně
30.382,67 Kč a zpevněné plochy, včetně příjezdové komunikace na parc. č. 2406 a
2407, k.ú. Šumbark v účetní ceně 132.664,33 Kč příspěvkové organizaci Sociální
služby města Havířova, 736 01 Havířov-Podlesí, Přemyslova 1618/12,
IČO: 60337583
e) stavby odběrného plynového zařízení pro budovu mateřské školy na pozemcích
parc. č. 274/1 a 274/2, k. ú. Bludovice v účetní ceně 33.730,00 Kč příspěvkové
organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
f) stavby odběrného plynového zařízení pro školní jídelnu na pozemcích 511/92
a 511/64, k. ú. Bludovice v účetní ceně 36.065,30 Kč a stavby odběrného
plynového zařízení pro budovu základní školy na pozemcích 511/42 a 511/2,
k. ú. Bludovice v účetní ceně 81.704,10 Kč příspěvkové organizaci Základní škola
Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537
vzít na vědomí
a) skutečnost, že byla rozdělena účetní cena domu na ul. Hřbitovní č. p. 166
v Havířově-Šumbarku 1.484.403,50 Kč, který je předán k hospodaření
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, a to na:
- budovu rodinného domu na ul. Hřbitovní č. p. 166 – účetní
cena 1.067.913,02 Kč,
- hospodářskou budovu u domu – účetní cena 357.068,94 Kč,
- garáž u domu na pozemku parc. č. 2387 – účetní cena 59.421,54 Kč
b) skutečnost, že bylo v části a) i v části b) přílohy č. 1 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace, doplněno číslo popisné budovy školní jídelny 862,
umístěné na pozemku parc. č. 832, k. ú. Havířov-město
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42/2RM/2018 - Využití majetku – majetek po zemřelém_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabytí majetku – 69 ks poukázek Edenred po 50,00 Kč/ks, v celkové účetní
hodnotě 3.450,00 Kč po zemřelém, u kterého bylo statutární město Havířov
vypravitelem pohřbu, a nabylo majetek na základě usnesení soudu
č. 36 D 1780/2018
schvaluje
vyřazení tohoto majetku z majetkové evidence města Havířova a bezúplatné předání
klientům odboru sociálních věcí
43/2RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 120. a 121., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 120. - 121.,
dle důvodové zprávy a příloh.
44/2RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem Havířov – ZŠ Gorkého Havířov______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím daru příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221
peněžitý dar ve výši 50 000 Kč od společnosti VINAMET CZ s.r.o., Dělnická
566/12, 736 01 Havířov-Město, IČO: 26845148 na uhrazení stravného ve školní
jídelně pro 5 žáků školy v období školního roku 2018/2019 a na uhrazení pobytů pro
žáky (jejichž zákonní zástupci jsou v hmotné nouzi) na lyžařském výcviku, škole
v přírodě a školních výletech.
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45/2RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ K. Světlé Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov – Podlesí 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424
poskytovatel dotace:
název programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Podpora výuky plavání v základních školách
v roce 2018 (IV. etapa)
Plavání nás baví IV.
10 560 Kč
bez spoluúčasti v plné výši hrazeno poskytovatelem

46/2RM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektu Šablony II. příspěvkové organizaci
MŠ Přímá Havířov__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
I. bezúročnou návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Mateřská škola
Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, IČO: 70958246 za účelem předfinancování
projektu realizovaného v rámci OP VVV - výzvy č. 02_18_063 Šablony II ve výši
72 000 Kč dle přílohy č. 1.
II. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci dle přílohy
č. 2
III. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
s příspěvkovou organizací dle bodu I. části usnesení
pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy o poskytnutí
bezúročné finanční výpomoci
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2018
poskytnutí bezúročné finanční výpomoci výše uvedené příspěvkové organizaci
47/2RM/2018 - Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objeku ZŠ
M. Kudeříkové Havířov______________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání stanoviska k projektu
ZŠ M. Kudeříkové Havířov.

spolku
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Naše

Montessa,

z.s.

v objektu

48/2RM/2018 - Navýšení limitu počtu zaměstnanců ZŠ Kapitána Jasioka Havířov___________
Rada města Havířova
schvaluje
navýšení limitu počtu zaměstnanců v souvislosti s udělenou výjimkou z nejnižšího
počtu žáků Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná bez úpravy finančních prostředků z příspěvku
zřizovatele
49/2RM/2018 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku řediteli ZŠ Pujmanové
Havířov, MŠ Sukova Havířov, MŠ Přímá Havířov, MŠ U Stromovky Havířov,
MŠ U Topolů Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace dle přílohy č. 1, a to:
1. Ing. Martinu Ireinovi od 1. 12. 2018 Základní škola Havířov-Šumbark
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475
2. Haně Santariusové od 1. 12. 2018 Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a,
IČO: 65890710
3. Mgr. Michaele Kupkové Hampejsové od 13. 12. 2018 Mateřská škola
Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace IČO: 70958246
4. Taťáně Korpesiové od 1. 12. 2018 Mateřská škola Havířov-Město
U Stromovky 60, IČO: 65890698
5. Janě Lengsfeldové od 1. 12. 2018 Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá
U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 70958203
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2018
50/2RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele ZŠ Kapitána Jasioka Havířov_____________________________
Rada města Havířova
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,
IČO: 61988600 ve složení:
předsedkyně:
Mgr. Jana Feberová
zástupce zřizovatele
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Další členové:
PhDr. Pavel Hamza
PaedDr. Stanislava Šmídová
Mgr. Dagmar Kondělková
Mgr. Miroslava Przeczková
Mgr. Jana Franková
Mgr. Michaela Ujma

zástupce zřizovatele
zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje
odborník v oblasti státní správy
pedagogický pracovník ZŠ Kapitána
Jasioka Havířov
školní inspektorka České školní inspekce
členka školské rady při ZŠ Kapitána
Jasioka Havířov

pověřuje
podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise Bc. Josefa Bělicu,
primátora města
ukládá
učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti s obsazením
vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ Kapitána Jasioka Havířov po jejich
jmenování
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2018
51/2RM/2018 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky v příspěvkové organizaci ZŠ F. Hrubína – kontrolní zjištění______
Rada města Havířova
bere

na

vědomí

obsah Protokolu č. 45/2018 vyhotoveného dne 26. 9. 2018 kontrolní skupinou
oddělení kontroly Magistrátu města Havířova dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
ukládá
- příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537
okres Karviná, IČO: 61988723 v souladu s ustanovením § 28 odst. 10 písm.
d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši
59 895,00 Kč do rozpočtu zřizovatele
- odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat ZŠ F. Hrubína
Havířov oznámení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu
s usnesením Rady města Havířova.
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2018
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52/2RM/2018 - Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací z výdajové části OJ 10
– Ostatní dotace a dary_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Okresní organizace ČSŽ Havířov, IČO 03838871, o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Havířova dle důvodové zprávy
schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018
z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, mimosportovní oblast, Okresní
organizaci ČSŽ Havířov, IČO 03838871, ve výši 4 000 Kč na financování nákladů
spojených s účastí souboru Havířovské babky na Festivalu Slezské písně Radlin
v Polsku s tím, že účelu poskytnuté dotace bude dosaženo do 30. 11. 2018
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného
Zastupitelstvem města Havířova dne 26. 2. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018
se subjektem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení
pověřuje
vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace Okresní organizaci ČSŽ Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2018
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost Taneční školy Horizonty Havířov, z. s., IČO 22844201,
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova dle důvodové zprávy
schválit
1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018, výdajové
části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, Taneční škole Horizonty Havířov, z. s.,
IČO 2844201, ve výši 50 000 Kč na financování nákladů spojených s účasti na
Mistrovství světa 2018 ve Švédsku s tím, že účelu poskytnuté dotace bude
dosaženo do 30. 10. 2018
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného
Zastupitelstvem města Havířova dne 26. 2. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018
se subjektem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení
pověřit vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace Taneční škole Horizonty Havířov, z. s.
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2018

31
USNESENÍ
z 2. schůze Rady Města Havířova
konané dne 19.11.2018

53/2RM/2018 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2019________________
Rada města Havířova
schvaluje
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2019 dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Harmonogram významných
celoměstských akcí v roce 2019 dle přílohy č. 1
54/2RM/2018 - Nové znění zřizovacích listin školských a neškolských příspěvkových
organizací zřizovaných statutárním městem Havířov_______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s novým zněním zřizovacích listin dle příloh č. 1 – č. 37 školských a neškolských
příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Havířov:
1. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561)
2. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634)
3. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701)
4. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707)
5. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715)
6. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČO: 65890710)
7. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace
(IČO: 70958254)
8. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČO: 65890698)
9. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685)
10. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace (IČO: 70958289)
11. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
(IČO: 70958220)
12. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
(IČO: 70958246)
13. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596)
14. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
(IČO: 61988588)
15. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace
(IČO: 70958297)
16. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570)
17. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
(IČO: 70958262)
18. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
Organizace (IČO: 70958203)
19. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace (IČO: 75027569)
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20. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace (IČO: 48805289)
21. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577)
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace (IČO: 48805271)
23. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221)
24. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 62331248)
25. Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958122)
26. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
(IČO: 62331230)
27. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČO: 61988723)
28. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958114)
29. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČO: 48805424)
30. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČO: 48805513)
31. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958165)
32. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958131)
33. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
(IČO: 48805475)
34. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958149)
35. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná (IČO: 61988600)
36. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
(IČO: 75085747)
37. Městská knihovna Havířov (IČO: 00601250)
souhlasí
se změnou ve schváleném vzoru v případě nového znění zřizovacích listin
Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov a Městského kulturního střediska
Havířov a s úpravou článku VII odst. 1.13 písm. c).
souhlasí
s novým zněním zřizovacích listin dle upravených příloh č. 38 a č. 39 příspěvkových
organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov a Městské kulturní
středisko Havířov
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. s účinností od 1. 1. 2019 nová znění zřizovacích listin školských a neškolských
příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Havířov dle příloh
č. 1 – č. 37
2. výjimku ze schváleného vzoru nového znění zřizovacích listin u zřizovacích
Listin příspěvkových organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov Městské kulturní středisko Havířov
3. s účinností od 1. 1. 2019 nová znění zřizovacích listin Správy sportovních
a rekreačních zařízení Havířov a Městského kulturního střediska Havířov
dle příloh č. 38 a č. 39
uložit
1. vedoucímu odvětvového odboru připravit nová znění zřizovacích
listin školských a neškolských příspěvkových organizací k podpisu
2. primátorovi města a náměstkyni primátora pro školství a kulturu podepsat nová
znění zřizovacích listin školských a neškolských příspěvkových organizací
zřizovaných statutárním městem Havířov
Z: primátor města,
náměstkyně primátora
pro školství a kulturu,
vedoucí OŠK
T: 31.12.2018
55/2RM/2018 - Udělení souhlasu s navýšením grantu příspěvkové organizace
ZŠ Moravská Havířov_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s navýšením grantu příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131
poskytovatel grantu:
název operačního programu:
název projektu:
výše grantu po navýšení:
spolufinancování:

NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy)
ERASMUS+
Strategické partnerství mezi školami
30 380 EUR
bez spoluúčasti
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56/2RM/2018 - Dodatečný souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Moravská Havířov______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497
okres Karviná, IČO: 70958131, zastoupené ředitelkou Mgr. Eliškou Tomíčkovou,
pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší
než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích a v rozsahu větším než 10 hodin
týdně/1 nájemce níže uvedenému subjektu:
Veselá věda z.ú., zastoupený paní Mgr. Martinou Fialovou, ředitelkou ústavu,
IČO: 03657914, sídlo: V Luzích 1678/51, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 02,
za podmínek:
předmět nájmu:
doba nájmu:

užívání učebny pro volnočasové aktivity – kroužek
o vědě pro děti
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku

57/2RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice
Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 pronájem části nemovité věci
opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24
měsíců po sobě jdoucích níže uvedené fyzické osobě:
Mgr. Nikole Wlochové, Na Vyhlídce 711/16, 735 42 Horní Těrlicko,
IČO: 76617904, za podmínek:
předmět nájmu:
doba nájmu:

krátkodobé užívání tělocvičny školy a jejího příslušenství
pro sportovní aktivity
od 1. září do 30. června jednotlivého školního roku
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58/2RM/2018 - Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města
Havířova___________________________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
p. Ing. Ondřeje Baránka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku,
členem zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování znalosti místopisu,
právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy
taxametru řidiči taxislužby na území města Havířova s účinností od 1.12.2018, po
dobu trvání jeho (její) funkce člena Rady města Havířova.
59/2RM/2018 - Návrh změn ve složení pracovní skupiny pro řešení problematiky
Městské hromadné dopravy v Havířově_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení členství p. Evy Radové v pracovní skupině pro řešení problematiky
MHD v Havířově z důvodu ukončení její funkce členky Rady města Havířova
jmenuje
p. Jana Veselého,
jako svého zástupce v pracovní skupině pro řešení MHD v Havířově po dobu trvání
jeho funkce člena Zastupitelstva města Havířova, s účinností od 1. 12. 2018
60/2RM/2018 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu se společností
Technické služby Havířov a.s._________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu nemovitých věcí č. 500/OKS/18,
se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66,
Havířov- Město, IČO: 25375601, kterým se navyšuje hodnota vybavení nové
smuteční síně z původní částky 2.063.695,50 Kč na částku 2.435.985,46 Kč,
včetně aktualizace přílohy ke smlouvě č. 500/OKS/18 dle přílohy č. 1
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1
Smlouvy o nájmu nemovitých věcí se společností Technické služby Havířov a.s
Z: vedoucí OKS
T: 12/2018
61/2RM/2018 - Výpůjčka 32 ks dřevěných prodejních domků____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku 32 ks dřevěných prodejních domků za účelem provozování kulturní
a společenské akce „vánoční městečko“ mezi statutárním městem Havířov jako
půjčitelem a společností Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,
se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01, Havířov - Město jako vypůjčitelem na dobu
určitou od 23. 11. 2018 do 27. 12. 2018, dle přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o výpůjčce
za účelem provozování kulturní a společenské akce „vánoční městečko“ na dobu
určitou od 23. 11. 2018 do 27. 12. 2018 mezi statutárním městem Havířov jako
půjčitelem a společností Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,
se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01, Havířov - Město
Z: vedoucí OKS
T: 11/2018
62/2RM/2018 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ – uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 523/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy č. 1
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 216 902,70 Kč bez DPH
(262 452,27 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy.
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 523/OÚR/18 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -12 681,23 Kč bez DPH
(-15 344,29 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy.
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
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4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18 na provedení stavby
„Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto
usnesení s dodavatelem BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88,
739 36 Bruzovice, IČO: 268 07947.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 523/OÚR/18 ze dne 4.7.2018
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18
ze dne 4.7.2018
Z: vedoucí OÚR
T: 11/2018
63/2RM/2018 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“
(číslo stavby 15033) – uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 678/OSRM/2017___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 678/OSRM/2017 dle Článku III
a přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -224 952,49 Kč bez DPH
(-272 192,51 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017 související
s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017 na provedení
stavby „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“
v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení se společností BDSTAV MORAVA, s.r.o.,
IČO: 26807947
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017 ze dne 28. 8. 2017
ukládá
1. předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017
ze dne 28.8.2017
Z: vedoucí OÚR
T: 14.12.2018
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2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně
závazku ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OÚR
T: do 15 dnů ode dne
uzavření
dodatku č. 3
64/2RM/2018 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Pujmanové, Havířov – Šumbark“
(stavba č. 14040) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18___
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 310/OÚR/18 dle Článku III a přílohy č. 1
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 85 720,78 Kč bez DPH
(103 722,14 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 310/OÚR/18 dle Článku III a přílohy
č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 3 007,88 Kč bez DPH
(- 3 639,53 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18 související
s bodem 1 až 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18 na provedení stavby
„Snižování spotřeby energie ZŠ Pujmanové, Havířov – Šumbark“ v rozsahu
bodu 1 až 3 tohoto usnesení se „Společností THE+STA pro revitalizaci
ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark“ (sestávající z členů THERM spol. s r.o.,
IČO: 42766991 a STASEKO PLUS s.r.o., IČO: 25853473)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město a podpisem Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č.310/OÚR/18 ze dne 23.4.2018
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18
ze dne 23.4.2018
Z: vedoucí OÚR
T: 11/2018
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65/2RM/2018 - „Přednádražní prostor Havířov - výkon činnosti stálého technického dozoru
stavebníka“ (stavba č. 15008) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Přednádražní prostor Havířov - výkon činnosti stálého technického dozoru
stavebníka“ (stavba č. 15008)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ano
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
předpokládaný termín ukončení:

duben 2019 (výzva k zahájení plnění)
nejpozději do 20 měsíců ode dne
zahájení plnění

6. hodnotící kritéria:

nabídková cena v Kč bez DPH
(váha 70%)
kvalifikace osob zapojených do realizace veřejné zakázky (váha 30%)
s hodnocením dle Přílohy č. 3

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich
zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. technickou kvalifikaci:
- seznam minimálně 6 významných služeb jako předmět veřejné zakázky,
tj. výkon činnosti stálého technického dozoru stavebníka, poskytnutých
za posledních 5 let přede dnem podání nabídky, přičemž dodavatel splní danou
kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí těchto služeb u minimálně:
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a) 2 dokončených zakázek, jejichž předmětem byla rekonstrukce veřejných
prostranství (např. ulice obcí či měst, veřejně přístupné areály nebo plochy,
náměstí, parky, zahrady) v minimální hodnotě 100 mil. Kč bez DPH za každou
z nich
b) 2 dokončených zakázek, jejichž předmětem byla rekonstrukce dopravního
uzlu bez omezení jeho provozu a v ochranném pásmu dráhy (vlakové dopravy)
v minimální hodnotě 60 mil. Kč bez DPH za každou z nich
c) 2 dokončených zakázek, jejichž předmětem byla rekonstrukce dopravních
staveb v obcích a/nebo městech v minimální hodnotě 10 mil. Kč bez DPH za
každou z nich
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob:
a) vedoucí technický dozor stavebníka
- osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby
(dále jen „autorizace“) - autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby
- minimálně 10 let praxe vykonávání technického dozoru stavebníka
- vykonávání technického dozoru stavebníka alespoň u 1 zakázky dokončené
v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky, jejímž předmětem byla
rekonstrukce veřejného prostranství (např. ulice obcí či měst, veřejně
přístupné areály nebo plochy, náměstí, parky, zahrady) v minimální hodnotě
100 mil. Kč bez DPH
b) první zástupce technického dozoru stavebníka
- autorizaci Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby
- minimálně 10 let praxe vykonávání technického dozoru stavebníka
- vykonávání technického dozoru stavebníka alespoň u 2 zakázek
dokončených v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky, přičemž
předmětem každé zakázky byla rekonstrukce dopravních staveb v minimální
hodnotě 10 mil. Kč bez DPH
c) osoba pro části díla týkající se pozemních staveb
- autorizace Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby
- minimálně 10 let praxe vykonávání technického dozoru stavebníka
- vykonávání technického dozoru stavebníka alespoň u 1 zakázky
dokončené v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky, jejímž
předmětem byla výstavba pozemních staveb v minimální hodnotě 20 mil. Kč
bez DPH
d) osoba pro část díla kanalizace dešťová a OLK - autorizace Autorizovaný
inženýr pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
10. další podmínky:
- předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním v minimální
výši 15 miliónů Kč, a to před podpisem smlouvy
11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 2
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přednádražní prostor
Havířov - výkon činnosti stálého technického dozoru stavebníka“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Přednádražní prostor Havířov - výkon činnosti stálého
technického dozoru stavebníka“
Z: vedoucí OÚR
T: 11/2018
66/2RM/2018 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ (číslo
stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016__
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III a přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1 426 885,72 Kč bez DPH
(1 726 531,72 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III a
přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -1 441 422,78 Kč bez DPH
(-1 744 121,56 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 na provedení
stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ v rozsahu
bodu 1 až 3 tohoto usnesení se „Společností RIDERA – HORSTAV, hřbitov
Havířov“ (sestávající z členů Ridera Stavební a.s., IČO: 45192464, a H O R S T A
V Olomouc spol. s r.o., IČO: 45195706)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 6 ke Smlouvě
o dílo č. 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016
ze dne 1.9.2016
Z: vedoucí OÚR
T: 11/2018
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67/2RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic - ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov_________
Rada města Havířova
odkládá
projednání žádosti PO o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního
fondu do fondu investic - ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov
68/2RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením movitého majetku
– ZŠ Jarošova Havířov_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu
do fondu investic ve výši 100 000,- Kč na pořízení myčky nádobí do školní
výdejny stravy a hardware firewall k zajištění bezpečnosti sítě.
2. pořízení investičního movitého majetku:
- myčka nádobí v pořizovací ceně 65 000,- Kč včetně DPH
- hardware firewall v pořizovací ceně 70 000,- Kč včetně DPH
69/2RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Jarošova Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluj
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851
okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958165, zastoupené ředitelem
Mgr. Přemyslem Čapandou, pronájem části nemovité věci na dobu neurčitou níže
uvedené fyzické osobě:
Lence Pecoldové, trvale bytem: ……………………………,
za podmínek:
předmět nájmu:
účel:
výměra:
doba nájmu:

pronájem části pozemku parcely č.690/3, k.ú. Šumbark
zahrádka
část pozemku parc. č. 690/3 o rozměru 338 m2
od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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70/2RM/2018 - Dodatečný souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ F. Hrubína Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723,
zastoupené ředitelem Mgr. Tomášem Ptáčkem, pronájem části nemovité věci
opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období
24 měsíců po sobě jdoucích subjektům dle přílohy č. 1, za podmínek:
1. předmět nájmu: tělocvična školy
účel nájmu:
krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro sportovní aktivity
doba nájmu:
dle individuálních požadavků subjektů
do 30. 6. jednotlivého školního roku
2. předmět nájmu: učebna plavání
účel nájmu:
krátkodobé užívání učebny plavání a její příslušenství
pro sportovní aktivity
doba nájmu:
dle individuálních požadavků subjektů
do 30. 6. jednotlivého školního roku,
3. bezplatný pronájem tělocvičny školy pro Městskou policii Havířov
(mimo projekt „Ženy, naučte se bránit“) na dobu neurčitou
71/2RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
ZŠ F. Hrubína Havířov_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní školou Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,
IČO: 61988723
- plynového kotle PVK 150, inventární číslo 84/22, v pořizovací ceně
127 509,00 Kč včetně DPH
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72/2RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic, pořízením investičního movitého majetku
a informativní zpráva o technickém zhodnocení svěřeného majetku
- ZŠ F. Hrubína Havířov_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537
okres Karviná, IČO: 61988723
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do
fondu investic ve výši 341 808,80 Kč na překování oken, pořízení nového kotle
do ŠJ a na pořízení nového stravovacího terminálu
2. pořízení investičního movitého majetku:
- plynový kotel do ŠJ GasztroMetal, model GLF, objem 200 litrů,
výkon 24 kW v pořizovací ceně 144 088,00 Kč včetně DPH
- stravovací terminál v pořizovací ceně 98 469,80 Kč včetně DPH
bere na vědomí
informativní zprávu o technickém zhodnocení svěřeného majetku:
- překování oken v pořizovací ceně 99 251,00 Kč včetně DPH
73/2RM/2018 - ZŠ M. Kudeříkové Havířov – zpráva o provedeném technickém
zhodnocení budovy__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
technické zhodnocení svěřeného majetku příspěvkové organizaci města Základní
škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 62331248
- prosklená příčka s dvoukřídlými dveřmi v hodnotě 45 271,- Kč včetně DPH.
74/2RM/2018 - Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
Mgr. Michaelu Rosovou ředitelkou příspěvkové organizace SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb, a to na dobu určitou od 19.11.2018
po dobu výkonu funkce uvolněného člena Zastupitelstva města Havířova dosavadní
ředitelkou Mgr. Stanislavou Goreckou.
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stanoví
plat ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb dle přílohy č. 1
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem jmenovacího dekretu ředitelky
příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb
Z: vedoucí OSV
T: listopad 2018
75/2RM/2018 - Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit s účinností od 1.1.2019 nové znění zřizovacích listin dle přílohy č. 1-3
těchto příspěvkových organizací města:
1. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75139243)
2. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
(IČO: 00847470)
3. Sociální služby města Havířova (IČO: 60337583)
pověřit podpisem nového znění zřizovacích listin primátora města a náměstkyni
primátora pro sociální oblast
Z: vedoucí OSV
T: prosinec 2018
76/2RM/2018 - Návrh odpovědi k žádosti Queens, z.s. o podání vysvětlení k vydanému
nesouhlasnému stanovisku____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Žádost o podání vysvětlení k vydanému nesouhlasu Rady města Havířova
k záměru vybudovat sociální bydlení v rámci projektu „Dům sociálního
bydlení Jarošova 861/15, Šumbark“
schvaluje
návrh odpovědi k Žádosti o podání vysvětlení k vydanému nesouhlasu Rady města
Havířova k záměru vybudovat sociální bydlení v rámci projektu „Dům sociálního
bydlení Jarošova 861/15, Šumbark“
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pověřuje
primátora města podpisem odpovědi k Žádosti o podání vysvětlení k vydanému
nesouhlasu Rady města Havířova k záměru vybudovat sociální bydlení v rámci
projektu „Dům sociálního bydlení Jarošova 861/15, Šumbark“
Z: vedoucí OSV
T: 11/2018
77/2RM/2018 - Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova po dobu udržitelnosti
projektu „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova“, identifikační
číslo: 013D312008201, spolufinancovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí
z programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních
služeb
1. výpůjčku motorového vozidla tovární značky ŠKODA, obchodní označení
CITIGO
2. výpůjčku motorového vozidla tovární značky VOLKSWAGEN, obchodní
označení CADDY
3. výpůjčku motorového vozidla tovární značky CITROËN, obchodní označení
JUMPY
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem smluv o výpůjčce
Z: vedoucí OSV
T: 11/2018-1/2019
78/2RM/2018 - Změny v povodňové komisi___________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
Mgr. Janu Feberovou z funkce předsedkyně Povodňové komise města Havířov
jmenuje
Bc. Josefa Bělicu předsedou Povodňové komise města Havířov
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79/2RM/2018 - Vyjádření statutárního města Havířov k posuzování vlivů záměru
„Modernizace TKV“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí___
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Modernizace TKV“
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené
v příloze č. 1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto
vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 23.11.2018
80/2RM/2018 - „Matrace, noční stolky a seniorská křesla pro středisko Luna“ – posouzení
podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu__________
Rada města Havířova
posoudila
bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh
dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Matrace, noční stolky
a seniorská křesla pro středisko Luna“ příspěvkové organizace Domov seniorů
Havířov
1. následné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ano (3 části - matrace, stolky a křesla)

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

ne
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

listopad 2018
nejpozději do 31.12.2018

5. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH

6. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
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7. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,
pokud je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
8. ekonomická kvalifikace:
- není vyžadována
9. technická kvalifikace:
- popis v českém jazyce a fotografie nabízeného předmětu plnění, a to
předložením obchodního katalogu, technické dokumentace výrobce nebo jiného
dokladu s fotografií a popisem zboží, ze kterého bude zřejmé splnění
požadovaných technických parametrů příslušného nabízeného předmětu plnění
- čestné prohlášení o schopnosti dodavatele předložit do 7 kalendářních dnů
od doručení písemné (e-mailové) výzvy zadavatele 1 ks vzorku nabízeného
předmětu plnění k posouzení splnění požadavků zadavatele
10. další podmínky:
- záruka 24 měsíců
11. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 2
81/2RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – nebytových
prostor ve Společenském domě Havířov_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zrušení veřejné soutěže Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985
na pronájem části nemovité věci – nebytových prostor baru v 1. NP vedle sálu a baru
ve 2. NP, včetně skladových prostor o celkové výměře 158,32 m² v objektu
Společenského domu Dlouhá třída 19 v Havířově – Městě dle důvodové zprávy.
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82/2RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace
Leoše Janáčka a Nadace Českého hudebního fondu_______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním
žádostí
o
nadační
příspěvky
příspěvkovou
Městským kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985:

organizací

1) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace Leoše Janáčka,
se sídlem Krkoškova 45a, Brno, IČO: 44965338,
název projektu:
Komorní koncert
požadovaná výše dotace:
12.000,00 Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2019
2) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace Český hudební fond,
se sídlem Besední 487/3, Praha 1, Malá Strana, IČO: 61381390,
název projektu:
Komorní koncerty Kruhů přátel hudby
jaro 2019/podzim 2019
požadovaná výše dotace:
nelze specifikovat
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2019
83/2RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Okresního fotbalového svazu Karviná, IČO: 22883053, o bezplatný pronájem
nebo slevu na pronájmu Městské sportovní haly, na ul. Astronautů 2,
Havířov-Město, ke konání Zimní ligy starších přípravek – soutěž pro děti
mladší 12 let, dle přílohy č. 1
schvaluje
výpůjčku prostor Městské sportovní haly Okresnímu fotbalovému svazu Karviná,
IČO: 22883053, ke konání Zimní ligy starších přípravek – soutěž pro děti mladší
12 let, ve dnech 25. 11. 2018, 9. 12. 2018, 6. 1. 2019, 27. 1. 2019, 17. 2. 2019 a 10.
3. 2019, za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor
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84/2RM/2018 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku - správcovského domku_
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky
formou ekologické likvidace, a to:
správcovský domek
inventární číslo:
22030003
datum pořízení:
01.12.2005
pořizovací cena:
120.073 Kč
zůstatková cena:
44.633 Kč
způsob likvidace:
ekologická likvidace
85/2RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu
do fondu investic I.__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, v souladu s odst. 4
§ 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 75.000 Kč na realizaci veřejné zakázky „Pořízení projektové dokumentace
a výměna rozvaděče strojovny chlazení VÚH“
86/2RM/2018 - Žádost PO o souhlas s pořízením investičního majetku a souhlas s převodem
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic II._____________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí:
1. pořízení investičního majetku - Projektové dokumentace pro investiční
akci - Rekonstrukce střechy Městské sportovní haly, v předpokládané pořizovací
ceně 650.000 Kč, vč. DPH, do vlastnictví příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov
2. v souladu s odst. 4 § 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 650.000 Kč na „Vypracování projektové
dokumentace pro investiční akci - Rekonstrukce střechy Městské sportovní haly“
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87/2RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu
do fondu investic III._________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, v souladu s odst. 4 §
30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, převod částky ve výši 98.000 Kč z rezervního fondu do fondu
investic na pořízení traktoru
88/2RM/2018 - „Nákup notebooků a počítačových sestav“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Nákup notebooků a počítačových sestav“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ano (šest částí dle Přílohy č. 3)

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

ne
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

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

6. hodnotící kritérium:

prosinec 2018
do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti
smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru
smluv)
nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
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8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich
zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. další podmínky:
- specifikace a záruky jednotlivých částí veřejné zakázky dle Přílohy č. 3
- dodavatel nebude moci prokazovat kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele
10. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
11. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle Přílohy č. 1
12. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů
souvisejících s novým zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Nákup notebooků a počítačových sestav“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Nákup notebooků a počítačových sestav“
Z: vedoucí ORG
T: 11/2018
89/2RM/2018 - VZ/492/ORG/18 – „Dodávka programů VMware vSphere a VMware
vCenter“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/492/ORG/18 – „Dodávka programů VMware vSphere a VMware vCenter“
od společnosti Data Protection Delivery Center, s.r.o., Rybkova 1016/31,
602 00 Brno, IČO: 03064247 s nabídkovou cenou 1 352 989,86 Kč bez DPH
(1 637 117,73 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/492/ORG/18
– „Dodávka programů VMware vSphere a VMware vCenter“ takto:
2. místo: 3S.cz, s.r.o., Eliášova 1055/25, 616 00 Brno, IČO: 27683273
s nabídkovou cenou 1 371 540,00 Kč bez DPH
(1 659 563,40 Kč vč. DPH)
53
USNESENÍ
z 2. schůze Rady Města Havířova
konané dne 19.11.2018

pověřuje
Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/492/ORG/18 – „Dodávka programů VMware vSphere a
VMware vCenter“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na realizace
veřejné zakázky malého rozsahu VZ/492/ORG/18 – „Dodávka programů VMware
vSphere a VMware vCenter“
Z: vedoucí ORG
T: 30.11.2018
90/2RM/2018 - Výpůjčka notebooků_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku:
37 notebooků, včetně nainstalovaného softwaru Adobe Acrobat Reader DC
a OpenOffice a příslušenství (brašna, myš), těmto členům Zastupitelstva města
Havířova:
Butora Břetislav
Dostal Jan, Bc.
Fikáčková Markéta
Georgiu Iva, Mgr.
Gwóźdź Daniel, Mgr.
Halíková Milada PaedDr.
Hanzel Radim, Bc.,MBA
Havlíčková Monika, Bc.
Heczko Eduard, Ing.
Holisz Jakub, Ing.

Martinek Jiří, Ing., MBA
Masarovič Róbert, MSc.
Muras Bohuslav, Ing.
Nezhyba Jan
Olšoková Alena, Bc.
Pawlas Daniel, Bc.
Pustějovský René
Rapant Pavel, Ing., MBA
Rédr Martin, Mgr.
Dosedělová Ryšánková Soňa
Schreiber Radomír, MUDr.
Světnička Marek, DiS.
Szturc Jan, Ing.
Šillerová Eva, Ing.
Šimek Rudolf, Mgr.
Tomaniecová Darja, Bc. et Bc.
Veselý Jan
Wala Petr
Zedníková Alena, Bc.

Chlopecký Jakub, Ing., Ph.D.

Kalus Radim
Kaplan Josef, Ing.
Kmec Martin
Kocián Jaroslav MgA.
Kočí Palkovská Iveta
Kupczak Radek, Mgr.
Lukaštík Leoš

po dobu mandátu člena Zastupitelstva města Havířova ve volebním
období 2018-2022
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pověřuje
vedoucí organizačního odboru Ing. Jiřinu Zvěřinskou podpisem smluv o výpůjčce
s jednotlivými vypůjčiteli
Z: vedoucí ORG
T: 21.12.2018

91/2RM/2018 - Odprodej elektroniky_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odprodej elektroniky:
- 1ks Tablet - Apple iPad Retina Wi-Fi/3G 64GB 9,7", bílý MD527SL/A včetně
příslušenství (bez SW) za cenu dle kvalifikovaného odhadu ve výši 2 200,00 Kč
včetně DPH (bez SW) Bc. Aleně Zedníkové
- 1ks Tiskárna - HP LJ M251n Pro 200 color za cenu dle kvalifikovaného odhadu
ve výši 600,00 Kč včetně DPH Ing. Karlu Šlachtovi
- 33ks Notebooků s brašnou a myší (bez SW) za cenu dle kvalifikovaného odhadu
ve výši viz tabulka v Kč včetně DPH (bez SW)
Kupující
Ing. Karlu Šlachta
Mgr. Danielu Vachtarčíkovi
Soně Ryšánkové Dosedělové
Bc. Aleně Zedníkové
Ing. Pavlu Rapantovi, MBA
Ing. Eduardu Heczkovi
Peteru Hrabčákovi
Bc. Darje Tomaniecové
Evě Radové
PaedDr. Miladě Halíkové
Janině Želinské
Martinu Porembskému
Mgr. Rudolfu Šimkovi
Ing. Vladimíru Slížkovi

Název
NTB Lenovo E50-80 15.6"
FHD/i5-5200U/1TB/4GB
NTB Dell Latitude E5550 včetně
Dell replikátor
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB LENOVO E50-80 15.6"
i5-5200U
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB LENOVO Thinkpad SL510
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
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Odhad.cena
7 790,00 Kč
7 070,00 Kč
1 380,00 Kč
8 720,00 Kč
1 380,00 Kč
480,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč

Davidu Ondráčkovi
Bc. Aleně Olšokové
Miroslavu Polakovi
Petru Roboszovi
Bc. Monice Havlíčkové
Bc. Radimu Hanzelovi
Ivetě Kočí Palkovské.
Ing. Ondřeji Baránkovi
Mgr. Stanislavě Gorecké
Mgr. Ivě Georgiu
Mgr. Michaele Horňákové
Mgr. Ivaně Kožmínové
Ing. Jiřímu Martínkovi
Vojtěchu Kozákovi
Mgr. Tomáši Ptáčkovi
Ing. Petru Smrčkovi
Ing. Jaroslavu Gongolovi
JUDr. Štefanu Langerovi
Ing. Bohuslav Niemiec

NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1
NTB Acer Aspire ES1-512
15,6/N2940/4G/500GB/W8.1

1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč

ukládá
zrealizovat odprodej jednotlivým zájemcům
Z: vedoucí ORG
T: 21.12.2018
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92/2RM/2018 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1.
93/2RM/2018 - Změny zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou
účastí města_________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
navrhnout podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081
odvolání Evy Radové z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s.
zvolení Evy Radové do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s.
2. v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287
odvolání Ing. Petra Oborného z funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.
zvolení Ing. Jana Šturce do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.
3. v obch. společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
IČO 45193665 (dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“)
odvolání JUDr. Štefana Langera z funkce člena dozorčí rady SmVaK Ostrava a.s.
zvolení Róberta Masaroviče, MSc. do funkce člena dozorčí rady SmVaK
Ostrava a.s.
uložit zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem
ČSAD Havířov a.s., Depos Horní Suchá, a.s. a SmVaK Ostrava a.s.
94/2RM/2018 - Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností
s majetkovou účastí města_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
delegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2018/2022 na valné
hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, tyto zástupce města:
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1. ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, členy ZMH:
Ing. Bohuslava Niemiece náhradníka Ing. Jiřího Martínka, MBA
2. Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287, členy ZMH:
Roberta Masaroviče, MSc. náhradníka Marka Světničku, DiS.
3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665,
členy ZMH:
Ivetu Kočí Palkovskou náhradníka Ing. Jana Sztuce
zmocnit primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města na
valné hromady a určení osoby pověřené zastupováním za město na valné hromadě
uložit
1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady
závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné
hromadě
2. delegovaným zástupcům města na valné hromady předkládat na nejbližším
zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady
95/2RM/2018 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2019__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit termíny zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2019 takto:
28. 01. 2019
04. 03. 2019
29. 04. 2019
24. 06. 2019
23. 09. 2019
16. 12. 2019
schvaluje
termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2019 takto:
14. 01. 2019
04. 02. 2019
18. 02. 2019
11. 03. 2019
01. 04. 2019
15. 04. 2019
06. 05. 2019
27. 05. 2019

10. 06. 2019
15. 07. 2019
19. 08. 2019
09. 09. 2019
30. 09. 2019
21. 10. 2019
11. 11. 2019
02. 12. 2019
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96/2RM/2018 - Plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2019___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit poskytnutí plnění členům Zastupitelstva
města Havířova od 1.1.2019:
1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku při přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním
města na veřejných občanských obřadech z rozpočtu města:
a) primátorovi města a uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova
ve výši 5.000 Kč/měsíc; v měsíci, kdy přijímali projev vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství nebo zastupovali město při občanském obřadu (jubilejní
manželské obřady, vítání dětí) se tento příspěvek zvyšuje na 7.000 Kč/měsíc
b) neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova ve výši 2.000 Kč/měsíc
v měsíci, kdy přijímali projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
nebo zastupovali město při občanském obřadu (jubilejní manželské obřady,
vítání dětí)
2. příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena
Zastupitelstva města Havířova, včetně jazykového vzdělávání, z rozpočtu města:
a) primátorovi města a uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova
v plné výši,
b) neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova až do výše
4.000 Kč/kalendářní rok; kdy neuvolněným členům Zastupitelstva města
Havířova příspěvek bude poskytnut na základě účetních dokladů osvědčujících
úhradu vzdělávacích programů; bude-li neuvolněný člen Zastupitelstva města
Havířova vyslán městem k absolvování vzdělávacího programu, bude jeho cena
hrazena z rozpočtu města
3. odměnu ve výši 5.000 Kč při dosažení životního výročí 50 let věku a každých
dalších 10 let věku z rozpočtu města, která je splatná v měsíci následujícím po
dosažení životního výročí
4. primátorovi města a uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova příspěvek
na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města formou
úhrady úrazového pojištění (obdoba zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) z rozpočtu města,
5. uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova:
a) příspěvek na stravování poskytovaný z rozpočtu města a ze sociálního fondu
ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města
Havířova dle vnitřního předpisu Magistrátu města Havířova a rozpočtu
sociálního fondu,
b) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní
spoření nebo životní pojištění poskytovaný ze sociálního fondu ve výši, ve které
je poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle
rozpočtu sociálního fondu,
c) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit poskytovaný
ze sociálního fondu ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným
do Magistrátu města Havířova dle rozpočtu sociálního fondu,
d) příspěvek na rekreaci poskytovaný ze sociálního fondu ve výši, ve které je
poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle
rozpočtu sociálního fondu,
e) v kalendářním roce není možno současně poskytnout příspěvek dle bodu 5.
písm. b) a 4. písm. d) tohoto usnesení
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97/2RM/2018 - Zrušení úředního dne 31. 12. 2018 a jeho náhrada_________________________
Rada města Havířova
rozhodla
v pondělí dne 31. 12. 2018 uzavřít Magistrát města Havířova pro veřejnost s tím,
že ve dne 27. 12. 2018 budou úřední hodiny od 8:00 hod. do 17:00 hod.
ukládá
informovat veřejnost o přijatém usnesení
Z: vedoucí KP
T: 12/2018
98/2RM/2018 - Návrh na zřízení výboru pro národnostní menšiny_________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání návrhu na zřízení výboru pro národnostní menšiny
99/2RM/2018 - Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 03.12.2018_______
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude
konat dne 3. prosince 2018 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST, dle přílohy

Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátor města Havířova

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