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USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.08.2019

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

I. část

PŘEHLED USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.08.2019 - I. část
1015/20RM/2019 - Zvolení ověřovatele 20. schůze RMH, konané dne 19.08.2019
1016/20RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 19. schůze RMH, konané dne 15. července 2019
1017/20RM/2019 - Schválení pořadu 20. schůze RMH, konané dne 19.08.2019
1018/20RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 20. RMH
1019/20RM/2019 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2019
1020/20RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
1021/20RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1022/20RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu
s příslibem zaplacení ve splátkách
1023/20RM/2019 - ZPŘ/176/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 20-24,
Havířov-Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
1024/20RM/2019 - OŘ/178/MRA/19 „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála
Svobody 280/24, Havířov - Šumbark“- rozhodnutí o vyloučení účastníka
z účasti v zadávacím řízení
1025/20RM/2019 - UŘ/250/MRA/19 - „Příprava projektových dokumentací“ - rozhodnutí
o vyloučení dodavatele z účasti v řízení
1026/20RM/2019 - Souhlas se stavebními úpravami v sídle MRA, s.r.o.
1027/20RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - „Vyhrazená technická zařízení – výtahy“ - rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky
1028/20RM/2019 - Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova
1029/20RM/2019 - Aktualizace přílohy č. 4 Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých
věcí uzavřené mezi statutárním městem Havířov a MRA, s.r.o. – Plná moc
1030/20RM/2019 - Změna ve složení Komise RMH
1031/20RM/2019 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2019
1032/20RM/2019 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorie ob Savi ve Slovinsku
1. 8. 2019 – 4. 8. 2019
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1033/20RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
1034/20RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 11/2018 z Národního
programu Životní prostředí
1035/20RM/2019 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – I. E. a D. Č.
1036/20RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice
1037/20RM/2019 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2159/1, 2159/2 a 2160, k.ú. Dolní Suchá
1038/20RM/2019 - Záměr převodu pozemků, k.ú. Havířov-město Armádě spásy v ČR, z.s.
1039/20RM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 2049/14, k.ú. Bludovice
1040/20RM/2019 - Nabídka pozemku parc.č. 1231/63, k.ú. Prostřední Suchá
od spol. Asental Business, s.r.o.
1041/20RM/2019 - Záměr pachtu částí pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
1042/20RM/2019 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 126/1, k.ú. Havířov-město
1043/20RM/2019 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ - (I. část)
1044/20RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro realizaci plynovodní přípojky ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
1045/20RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Reko MS Havířov II. etapa 2. část“
1046/20RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností
1047/20RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch Havířovské teplárenské
společnosti a.s.
1048/20RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
1049/20RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1050/20RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí
1051/20RM/2019 - Pronájmy náhradních prostor pro nájemce zdravotního střediska
1052/20RM/2019 - Žádost o prominutí nájemného
1053/20RM/2019 - Žádost o stanovení smluvního nájemného
1054/20RM/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem
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1055/20RM/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou
1056/20RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
1057/20RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
1058/20RM/2019 - „Úvěr ve výši 200 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy
1059/20RM/2019 - Souhlas s přijetím darů PO
1060/20RM/2019 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – navýšení kapacity
ZŠ K. Světlé Havířov
1061/20RM/2019 - Výroční zprávy o činnosti mateřských škol za školní rok 2017/2018
1062/20RM/2019 - Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení
1063/20RM/2019 - Výjimečné zařazení do platové třídy a stanovení platu ředitelkám
mateřských škol
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USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.08.2019 - I. část
1015/20RM/2019 - Zvolení ověřovatele 20. schůze RMH, konané dne 19.08.2019____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 20. schůze Rady města Havířova, konané
dne 19.08.2019
pana Róberta MASAROVIČE, MSc.
1016/20RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 19. schůze RMH, konané dne 15. července 2019_
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu z 19. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 15. července 2019
1017/20RM/2019 - Schválení pořadu 20. schůze RMH, konané dne 19.08.2019______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.08.2019
dle přílohy s touto úpravou:
vypuštění bodu:
11. OŘ/178/MRA/19 - „Sanace zdravotního střediska
na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov - Šumbark“
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky

1018/20RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 20. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
258/6RM/2019

Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s.
v objektu ZŠ M. Kudeříkové Havířov

vypouští
úkoly: krátkodobé
4736/89RM/2018

460/10RM/2019
680/13RM/2019

691/13RM/2019
741/15RM/2019
742/15RM/2019
848/17RM/2019
867/17RM/2019
870/17RM/2019
872/17RM/2019
901/17RM/2019
903/17RM/2019

917/17RM/2019

933/19RM/2019
935/19RM/2019

936/19RM/2019

937/19RM/2019

Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku
a s použitím fondu
investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 78
z Integrovaného regionálního operačního programu
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady - zrušení
rezervního fondu, zřízení investičního fondu, změna
stanov
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
UŘ/11/MRA/19 - „Vyhrazená technická zařízení - Plyn“
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
UŘ/10/MRA/19 - „Vyhrazená technická zařízení - Elektro“
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH
Havířov Životice
Dodatek č. 1 k nájmu pozemků ČD a.s. pro účely realizace
stavby „Přednádražní prostor Havířov“
Zřízení pozemkové služebnosti
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
„Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18
„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita
Fryštátská a okolí“ – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
č. 207/OÚR/18
ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska
ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov - Bludovice“
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
UŘ/306/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska
na ul. Dlouhá třída 83“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 816/MRA/18
UŘ/175/MRA/19 „Sanace Zdravotního střediska
na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá“- rozhodnutí
o vyloučení dodavatele z účasti v řízení
VZ/28/MRA/19 - „Oprava střechy, ul. Moravská 1, 3, 5“
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
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938/19RM/2019

944/19RM/2019
945/19RM/2019

946/19RM/2019
947/19RM/2019

959/19RM/2019
968/19RM/2019
972/19RM/2019
979/19RM/2019
981/19RM/2019

988/19RM/2019
989/19RM/2019

990/19RM/2019
991/19RM/2019
992/19RM/2019
997/19RM/2019
998/19RM/2019
999/19RM/2019
1000/19RM/2019
1001/19RM/2019
1002/19RM/2019
1003/19RM/2019
1004/19RM/2019
1005/19RM/2019

VZ/48/MRA/19 ,,Zpracování PD na GO výtahů
vyrobených do roku 1982 s nosností do 250 kg“
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v rámci
grantového řízení Oranžový přechod 2019
Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Studie aktuálního stavu kontejnerových
stanovišť na území města Havířova za účelem zvýšení
účinnosti primární separace“
Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“
Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních
škol“
Výpověď z nájmu pozemků parc.č. 249, 250,
k.ú. Prostřední Suchá
Žádost o ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu
Výpůjčka a darování movitého majetku města příspěvkové
organizaci Sociální služby města Havířova
Zahájení školního roku 2019/2020 v 1. třídách ZŠ
VZ/303/OŠK/19 – „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ
M. Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“
– rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Petice občanů ul. Jurije Gagarina a okolí ve věci
odstranění stromu
„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita
Fryštátská a okolí“ – Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
č. 207/OÚR/18
„Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov - Podlesí“ – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 140/OÚR/19
„Chodník MK Selská 2. etapa“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 99/OÚR/19
„Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18
Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebit.
investičního majetku Domova seniorů Havířov
Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního
daru a uzavřením smlouvy
Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a uzavřením smlouvy - I.
Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a uzavřením smlouvy - II.
Navýšení počtu pracovníků organizace na pozici sociální
pracovník
Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko
pro rok 2019
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - I.
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - II.
Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK
pro příspěvkovou organizaci SSmH (denní stacionář)
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
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1006/19RM/2019

1007/19RM/2019

1010/19RM/2019

Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK
pro příspěvkovou organizaci SSmH (pečovatelská služba)
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK
pro příspěvkovou organizaci SSmH (Respitní péče)
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
Výpověď smlouvy o nájmu garáže

1019/20RM/2019 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2019________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti
a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
za období leden - červenec 2019 dle důvodové zprávy
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“
1. zvýšením příspěvku na provoz
Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
o částku 95 000,- Kč na výměnu dopravního řadiče, včetně montáže a SW v rámci
modernizace a obnovy stávajícího dětského dopravního hřiště na odloučeném
pracovišti MŠ Místní 3/355 Havířov-Město

2. Městské policii Havířov
ve výši 25 000,- Kč na zakoupení 200 ks reflexních vestiček s potiskem
na preventivní projekty „Městská policie dětem“
uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku
na provoz výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti
a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019
1020/20RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 8. 2019 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
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1021/20RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva
nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude
nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Josefa Hory 1101/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
b) Byt č. 13 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark
pořadí žadatelů: 1. …………………………
c) Byt č. 31 o velikosti 1+1 na ulici Národní třída 576/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
d) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Hlavní třída 230/72, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
e) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Dělnická 563/18, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
f) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici K. V. Raise 1076/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
g) Byt č. 4 o velikosti 1+4 na ulici Komunardů 983/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
h) Byt č. 63 o velikosti 0+1 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
i) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Komunardů 984/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
j) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Lašská 1155/23, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
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k) Byt č. 20 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
l) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1045/59, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
m) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1149/11, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
n) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1030/69, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
o) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 109/712, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
p) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1155/23, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
q) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1061/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
r) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 768/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
s) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 528/14, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
t) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1121/81c, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
u) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1167/1a,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. …………………………
v) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
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w) Byt č. 3 o velikosti 1+4 na ulici Mozartova 1062/5 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
x) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1152/10 , Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
y) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Slezská 767/4 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
z) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Stavbařská 279/8 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
aa) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Svornosti 158/7 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
bb) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Beskydská 783/4 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
cc) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1072/7 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
dd) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Makarenkova 519/2 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
ee) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1101/79 , Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
ff) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 288/4 , Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
gg) Byt č. 4 o velikosti 1+4 na ulici J.A.Komenského 298/5 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
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pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
Z: vedoucí právního
odboru a vnitřních
věcí společnosti
MRA, s.r.o.
T: 01.09.2019
1022/20RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu
s příslibem zaplacení ve splátkách___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 7. 2019 a 1. 8. 2019 dle
přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2
1023/20RM/2019 - ZPŘ/176/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 20-24,
Havířov-Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky_________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/176/MRA/19
- „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 20-24, Havířov-Město“
společnosti INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1866/103, Hulváky,
709 00 Ostrava, IČ: 258 73 261, s nabídkovou cenou 11 647 948,00 Kč
bez DPH (13 395 141,00 vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/176/MRA/19 - „Sanace
obytného domu na ul. Dlouhá třída 20-24, Havířov-Město“ takto:
2. místo: Beskydská stavební, a.s, se sídlem Frýdecká 225, Staré Město,
739 61 Třinec, IČ: 286 18 891,
s nabídkovou cenou 12 626 787 Kč bez DPH,
3. místo: MH – STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh,
700 30 Ostrava, IČ: 277 76 506,
s nabídkovou cenou 13 144 981,00 Kč bez DPH,
4. místo: THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh,
700 30 Ostrava, IČ: 427 66 991,
s nabídkovou cenou 13 628 895,00 Kč bez DPH,
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5. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice,
IČ: 268 07 947,
s nabídkovou cenou 17 000 000,00 Kč bez DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou ZPŘ/176/MRA/19 - „Sanace obytného domu
na ul. Dlouhá třída 20-24, Havířov-Město“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele předložením
všech dokladů dle § 122
odst. 3 zákona
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí výběru
1024/20RM/2019 - OŘ/178/MRA/19 „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála
Svobody 280/24, Havířov - Šumbark“- rozhodnutí o vyloučení účastníka
z účasti v zadávacím řízení_________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o vyloučení účastníka BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, Přívoz,
702 00 Ostrava, IČ: 27800466, z účasti v zadávacím OŘ/178/MRA/19
„Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24,
Havířov - Šumbark“, neboť neprokázal složení jistoty v rozsahu
požadovaném zadavatelem v bodě 9.2 Podrobných podmínek zadávací
dokumentace, kdy účastník nedoložil v nabídce originál záruční listiny
v elektronické podobě a doložil pouze kopii bankovní záruky č. 1904136029
2. o vyloučení účastníka STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15,
737 01 Český Těšín, IČ: 25853473, z účasti v zadávacím OŘ/178/MRA/19
„Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24,
Havířov - Šumbark“, neboť nesplnil zadávací podmínky v rozsahu uvedeném
v bodě 14.4 Podrobných podmínek zadávací dokumentace, kdy účastník
13
USNESENÍ
z 20. schůze Rady Města Havířova
konané dne 19.08.2019

v nabídce v příloze č. 4 ZD „Čestné prohlášení o realizovaných stavebních
pracích k hodnotícímu kritériu KVALITA TÝMU dle bodu 14.4 Podrobných
podmínek zadávací dokumentace“ neuvedl 2 zakázky odpovídající
podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Oznámení
zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení
dle příloh č. 4 a č. 5
ukládá
odeslat Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti
v zadávacím řízení, ve znění příloh č. 4 a č. 5
Z: vedoucí investičněprovozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 31.08.2019
1025/20RM/2019 - UŘ/250/MRA/19 - „Příprava projektových dokumentací“ - rozhodnutí
o vyloučení dodavatele z účasti v řízení_______________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníka Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76,
Pisárky, 623 00 Brno, IČO: 292 63 140, z účasti v zadávacím řízení
UŘ/250/MRA/19 - „Příprava projektových dokumentací“, část 1, část 2, část 3,
část 4, část 5 a část 6, neboť účastník nesplňuje zadávací podmínky
a v zadavatelem stanovené lhůtě účastník nedoložil na žádost dle § 46 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů doplnění a objasnění informací či dokladů.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Rozhodnutí
o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 4
ukládá
odeslat Rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
dle přílohy č. 4
Z: vedoucí investičněprovozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 31.08.2019
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1026/20RM/2019 - Souhlas se stavebními úpravami v sídle MRA, s.r.o.____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. provedení stavebních úprav ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 865
na adrese U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, užívaného na základě
Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 909 ze dne 21. 1. 2010, ve znění
pozdějších dodatků, společností Městská realitní agentura, s.r.o., s tím, že
stavebními úpravami:
- nedojde ke změně účelu užívání stavby
- nebudou narušeny nosné konstrukce a nebudou zhoršeny
stavebně-technické vlastnosti budovy
2. udělení souhlasu společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. s odpisováním
provedeného technického zhodnocení nemovitosti nájemcem v souladu
s § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, po dobu jejího užívání nájemcem
1027/20RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - „Vyhrazená technická zařízení – výtahy“ - rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky__________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/493/MRA/18 „Vyhrazená technická zařízení – výtahy“ společnosti EV – servis s. r. o.,
Klimkovická 58/30, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 603 18 457, s výsledným
počtem 96 bodů, nabídkovou cenou za měsíční paušál 137 680 Kč bez DPH,
nabídkovou cenou za hodinovou zúčtovací sazbu 250 Kč bez DPH a reakční
dobou 5 hodin
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky UŘ/493/MRA/18 - „Vyhrazená
technická zařízení – výtahy“ takto:
2. místo: KONE, a.s., Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČ: 001 76 842, s výsledným počtem 68,99 bodů, nabídkovou cenou
za měsíční paušál 171 900 Kč bez DPH, nabídkovou cenou za
hodinovou zúčtovací sazbu 455 Kč bez DPH a reakční dobou 4
hodiny
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
o výběru dodavatele dle přílohy č. 6
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/493/MRA/18 - „Vyhrazená
technická zařízení – výtahy“
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ukládá
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 6
Z: vedoucí investičněprovozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele
předložením všech dokladů
dle § 122 odst. 3 zákona
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičněprovozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
1028/20RM/2019 - Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, v novelizovaném znění
ze dne 06. 05. 2019, dle přílohy č. 2 s účinností od 01.09.2019
2. nový tiskopis Žádosti o pronájem bytu v majetku města, dle přílohy č. 3
3. nájemní podmínky při přechodech nájmů a výměnách bytů po 1. 7. 2019,
dle přílohy č. 5
bere na vědomí
nový režim přidělování bytů dle přílohy č. 4
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1029/20RM/2019 - Aktualizace přílohy č. 4 Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých
věcí uzavřené mezi statutárním městem Havířov a MRA, s.r.o. – Plná moc_
Rada města Havířova
schvaluje
aktualizované znění plné moci udělené společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o. na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí
ze dne 28. 12. 2017, ve znění pozdějších dodatků, dle přílohy č. 1
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem plné moci dle přílohy č. 1
1030/20RM/2019 - Změna ve složení Komise RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci paní Barbory Lacinové, členky Komise pro občanské záležitosti
ke dni 31.07.2019 z důvodu započetí studia na UK v Praze
jmenuje
do funkce členky Komise pro občanské záležitosti Mgr. Kateřinu Onderkovou.
1031/20RM/2019 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2019___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit poskytnutí věcných darů z fondu primátora města:
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,
IČ: 68177992,
v hodnotě do 25 tis. Kč;
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
příspěvková organizace, IČ: 48004774,
v hodnotě do 25 tis. Kč;
- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,
Havířov-Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470,
v hodnotě do 35 tis. Kč;
- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Dům pro matky s dětmi Havířov,
Dvořákova 21/235, Havířov-Město, IČ: 40613411,
v hodnotě do 35 tis. Kč;
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- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, příspěvková organizace,
Mozartova 1092/2, Havířov-Město, IČ: 60337389,
v hodnotě do 20 tis. Kč.
- Domovu pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková
organizace, středisko Havířov, Moskevská 1588/7a, 736 01 Havířov-Město,
IČ: 00847461
v hodnotě do 10 tis. Kč
Z: vedoucí OKP
T: 30.11.2019
1032/20RM/2019 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorie ob Savi ve Slovinsku
1. 8. 2019 – 4. 8. 2019______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty Mgr. Daniela Vachtarčíka, uvolněného člena rady
pro sport, do Zagorie ob Savi ve Slovinsku ve dnech 1.8.2019 – 4.8.2019.
1033/20RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 09. 08. 2019 dle příloh
1034/20RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 11/2018 z Národního
programu Životní prostředí________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit předložení žádosti o poskytnutí podpory
v rámci Výzvy č. 11/2018 z Národního programu Životní prostředí,
dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem žádosti
o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
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ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Národního programu Životní prostředí a výzvou pro podávání
žádostí
Z: vedoucí KP
T: 30.09.2019
1035/20RM/2019 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – I. E. a D. Č._______________
Rada města Havířova
ruší
bod 9. usnesení č. 949/19RM/2019 ze dne 15.07.2019, kterým nebylo
schváleno v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, přistoupení p. D. Č., ………………………………………,
……………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu ………………………
…………………………………………, jehož nájemcem je p. I. E.
schvaluje
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. D. Č., ……………………………………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu ……………………………………………
…………………………………………………………………, jehož nájemcem
je p. I. E. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného
nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. I. E. předloží doklad o způsobu řešení
pohledávek vůči městu Havířov
1036/20RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc.č.
2093/33, zahrada o výměře cca 470 m2, kat. území Bludovice paní V. Ž.,
…………………………………………, panu P. S., ……………………,
……………………… a panu Z. U., …………………………, ………………,
a to za účelem vybudování odstavné plochy pro automobily, udržování stávající
zeleně a výsadby nové zeleně
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1037/20RM/2019 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2159/1, 2159/2 a 2160, k.ú. Dolní Suchá___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje pozemků
parc.č. 2159/1, trvalý trávní porost o výměře 1417 m2, parc.č. 2159/2, ostatní
plocha o výměře 1476 m2, parc.č. 2160, ostatní plocha o výměře 148 m2, k.ú.
Dolní Suchá, pro pana L. D., …………………………………, za účelem
využití travnatých ploch ke spásání domácími zvířaty, případně kosení na seno
1038/20RM/2019 - Záměr převodu pozemků, k.ú. Havířov-město Armádě spásy v ČR, z.s.___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr převodu pozemku parc.č. 650,
zast. plocha, nádvoří o výměře 555 m2 a části pozemku parc.č. 651 o výměře
cca 10 m2, k.ú. Havířov-město, vlastníkovi stavby čp. 807 postavené na
pozemku parc.č. 650, k.ú. Havířov-město, Armádě spásy v České republice,
z.s., Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČO: 406 13 411 za účelem
narovnání vlastnických vztahů pod stávající stavbou čp. 807 a její plánované
rekonstrukce
1039/20RM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 2049/14, k.ú. Bludovice_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc.č. 2049/14, orná
půda
o
výměře
340
m2 ,
k.ú.
Bludovice,
panu
P.
M.,
………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu v místě a
čase obvyklou ve výši 130.450,00 Kč (tj. cca 383,67 Kč/m2) + 2.000,00 Kč
za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 132.450,00 + výše DPH
platné ke dni povinnosti přiznat daň, formou splátek splatných nejpozději
do 31. 8. 2020
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1040/20RM/2019 - Nabídka pozemku parc.č. 1231/63, k.ú. Prostřední Suchá
od spol. Asental Business, s.r.o._____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit odkoupení pozemku parc.č. 1231/63,
ost. plocha, jiná plocha o výměře 414 m2, kat. území Prostřední Suchá za
účelem scelení pozemků od vlastníka: společnosti Asental Business, s.r.o., se
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769135, a to za
smluvní cenu 100,00 Kč/m2, celkem za 41.400,00 Kč
1041/20RM/2019 - Záměr pachtu částí pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pachtu částí pozemku parc.č. 2411/4, dle geometrického plánu
označenou jako parc.č. 2411/19, ostatní plocha o výměře 400 m2
a parc.č. 2411/20, ostatní plocha o výměře 455 m2, k.ú. Šumbark,
panu F. G., …………………………, za účelem zahrady
1042/20RM/2019 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 126/1, k.ú. Havířov-město______________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc.č. 126/1, ostatní plocha o výměře 1,4 m2,
k.ú. Havířov-město, pro Městskou knihovnu Havířov, Svornosti 86/2,
Havířov-Město, IČO: 00601250, za účelem umístění CeibaBoxu, který bude
sloužit k vrácení knih, na dobu určitou 10 let, s účinností od 1. 10. 2019
1043/20RM/2019 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ - (I. část)__________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, část města Havířov–
Město, lokalita Důlňák“, výpůjčku a zřízení věcného břemene - služebnost
inženýrské sítě, k pozemkům k.ú. Havířov–město,
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1. k části parc. č. 4532/1, v rozsahu cca 15 m2, ve vlastnictví
J. H. a M. H., ………………………………………………, pro statutární
město Havířov, stavebníka a vlastníka kanalizační stoky a výtlačného řadu
umístěného na pozemku v rozsahu dle zaměření,
2. k části parc. č. 4556/1, v rozsahu cca 74 m2, dle podílů za psaných
na LV 344, ve spoluvlastnictví A. L., ………………………………,
M. K., ………………………………, J. K., …………………………………
a V. V., ……………………………………………, pro statutární město
Havířov, stavebníka a vlastníka kanalizační stoky, výtlačného řadu
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemku v rozsahu
dle zaměření,
3. k části parc. č. 4557, v rozsahu cca 270 m2, ve vlastnictví R. K.,
………………………………………………, pro statutární město Havířov,
stavebníka a vlastníka výtlačného řadu umístěného na pozemku v rozsahu dle
zaměření,
4. k části parc. č. 4513, v rozsahu cca 191 m2, ve vlastnictví K. B.,
………………………………………………, pro statutární město Havířov,
stavebníka a vlastníka kanalizační stoky a veřejných částí přípojek
umístěných na pozemku v rozsahu dle zaměření,
5. k části parc. č. 4600, v rozsahu cca 525 m2, ve vlastnictví
A. G., ……………………………………, pro statutární město Havířov,
stavebníka a vlastníka kanalizační stoky a veřejných částí přípojek
umístěných na nezastavěném pozemku v rozsahu dle zaměření,
6. k části parc. č. 4571/1, v rozsahu cca 15 m2, ve vlastnictví
M. W., ………………………………………………………………………,
pro statutární město Havířov, stavebníka a vlastníka kanalizační stoky
a veřejné části přípojky umístěné na pozemcích v rozsahu dle zaměření,
7. k části parc. č. 4498, v rozsahu cca 6 m2, ve vlastnictví P. P.,
………………………………………………, pro statutární město Havířov,
stavebníka a vlastníka veřejné části přípojky umístěné na pozemku v rozsahu
dle zaměření,
8. k části parc. č. 4519, v rozsahu cca 13 m2, ve vlastnictví
C. M., …………………………………………………, pro statutární město
Havířov, stavebníka a vlastníka přípojky NN pro kalovou čerpací stanici,
umístěné na pozemku v rozsahu dle zaměření,
k bodu 1- 8 :
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací,
do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám a přípojce NN,
- služebnost inženýrské sítě spočívá v právu vlastníka kanalizace
(nebo přípojky NN), umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit
kanalizaci (nebo přípojku NN), umístěnou na pozemcích, vstupovat a vjíždět
na pozemky vlastníků s tím, že hodnota věcného břemene je sjednána ve výši
125,00 Kč/m2 plochy břemene, dle zaměření dokončené stavby a 500,00 Kč,
za umístění 1 ks šachtice (nebo 1 ks sloupu NN)
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
Z: vedoucí EO
T: ke stavebnímu řízení
1044/20RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro realizaci plynovodní přípojky ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.___
Rada města Havířova
schvaluje
- výpůjčku části pozemků v majetku města a to parc.č. 1799/1, 1799/2,
k.ú. Bludovice (dále jen „pozemky“) o výměře cca 10 m2, na dobu od
zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
maximálně na dobu 24 měsíců
- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu
za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 125,00 Kč/m2 + DPH dle
geometrického plánu, minimálně však 1.000,00 Kč + DPH, na dobu
neurčitou, investor a plátce – P. P., …………………………………………
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská
940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO: 272 95 567, za účelem realizace plynovodní
přípojky k rodinnému domu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1045/20RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Reko MS Havířov II. etapa 2. část“_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 202/1, 202/5, 202/8,
202/9, 202/10, 202/24, 202/78, 202/82, 202/84, 202/89, 214, 219/1, 223/1,
229/1, 235/2, 235/3, 236/3, 243/1, 236/2, 236/1, k.ú. Bludovice (dále jen
„pozemky“) o výměře cca 1.383,00 m2, na dobu od zahájení stavby do doby
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců
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- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu
za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m 2 + DPH
dle geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu
neurčitou
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce
a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„Reko MS
Havířov II. etapa 2. část“
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1046/20RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to
parc.č. 2117, 2594/7, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky
za jednorázovou úhradu ve výši 6.500,00 Kč + DPH (o výměře 52,00 m2)
dle GP č. 4397-450/2018 ze dne 25.06.2019 ve prospěch pozemku parc.č.
2594/23, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 266, jimiž ke dni
zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky I. D. a M. D.,
…………………………………………………, na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to
parc.č. 1066/6, 1066/7, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH,
(o výměře 6,00 m2) a plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši
1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 6,00 m2) dle GP č. 4373-60/2018 ze dne
13.12.2018 ve prospěch pozemku parc.č. 1058/45, k.ú. Bludovice, jehož
součástí je budova č.p. 1225, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti
je vlastník R. J., ……………………………………, na dobu neurčitou
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to
parc.č. 1087/4, 1087/2, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 6,00
m2) dle GP č. 4528-40b/2019 ze dne 27.06.2019 a za účelem umístění sjezdu
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 7,00 m2)
dle GP č. 4528-40a/2019 ze dne 27.06.2019 ve prospěch pozemku parc.č.
1101/5, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 1194, jimiž ke dni
zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky R. P. a H. P.,
………………………………………, na dobu neurčitou
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4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2731,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 1,63 m2)
dle GP č. 1371-9b/2019 ze dne 01.03.2019 ve prospěch pozemku parc.č.
1912/3, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 457, jimž ke dni
zřízení pozemkové služebnosti je vlastník R. K., ……………………………,
na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. až 4.
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1047/20RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch Havířovské teplárenské
společnosti a.s.___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene - jako služebnosti inženýrské sítě, k pozemkům
v majetku města a to parc.č. 202/1, 202/84, 203/12, 203/13, 203/16, 205/6,
k.ú. Bludovice, spočívající ve zřízení, vedení, provozování, opravování
a udržování rozvodného tepelného zařízení, provádění na rozvodném tepelném
zařízení úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo výkonnosti,
včetně odstranění v rámci stavby „Rekonstrukce SRT z PS 77 trasa mezi
č.p. 1369/4-1309/1b v Havířově – Podlesí, ul. K. Světlé“ za jednorázovou
úhradu 139.400,00 Kč + DPH, o výměře 697 m2 dle GP č. 4118-105/2016
ze dne 08.08.2016, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti
Havířovské teplárenské společnosti, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a,
Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 619 74 706
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1048/20RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.___
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 713/2,
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k.ú. Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení
a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení „Kotas Michal STL přípojka Havířov, číslo stavby: 42281“ včetně
jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 7,04 m2 dle GP
č. 4412-304/2019 ze dne 25.04.2019, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1420/6,
1895/2, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat
plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním
a odstraněním plynárenského zařízení „HMS, Havířov-Podolkovická,
Plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800086854“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 5,70 m2 dle GP č. 3179-307/2019 ze dne
30.04.2019, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2597,
2662/1, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat
plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním
a odstraněním plynárenského zařízení „HMS, Havířov, Plynovodní přípojka,
číslo stavby: 8800087391“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH,
o výměře 14,34 m2 dle GP č. 3185-310/2019 ze dne 30.04.2019 , na dobu
neurčitou
4. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,
k.ú. Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení
a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení „ ROZ, Havířov, Plynovodní přípojka, číslo stavby 8800090806“
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 4,47 m2
dle GP č. 4410-302/2019 ze dne 27.03.2019, na dobu neurčitou
5. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 464/74,
464/222, k.ú. Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské
zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení „HMS, Havířov, Plynovodní přípojka Okůnek,
číslo stavby: 8800090807“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 30.984,00 Kč + DPH,
o výměře 154,92 m2 dle GP č. 4411-303/2019 ze dne 04.04.2019 , na dobu
neurčitou
6. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1923/9,
2670/12, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat
plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním
a odstraněním plynárenského zařízení „ROZ, Havířov-Podolkovická,
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Plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800090809“ včetně jeho součástí,
opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč
+ DPH, o výměře 16,43 m2 dle GP č. 3184-309/2019 ze dne 07.05.2019 ,
na dobu neurčitou
7. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 511/120,
511/121, k.ú. Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské
zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení „Reko MS Havířov, I. etapa, 1. část, číslo stavby:
7700100073“ včetně jeho součástí, opěrných a vytyčovacích bodů
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 16,40 m2
dle GP č. 4348-107/2018 ze dne 30.10.2018 , na dobu neurčitou
ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem,
Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 95 567
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcného břemene dle bodu 1. až 7.
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1049/20RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 19,20 m2
v suterénu obytného domu ……………………………………………………,
p. M. R., jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 6,05 m2
v suterénu obytného domu ……………………………………………………,
p. Z. S., jako sklad pro vlastní potřebu
3. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 20 m2
v suterénu obytného domu …………………………………………, nájemci
p. B. P., dohodou k 31. 8. 2019
4. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 20 m2
v suterénu obytného domu ……………………………………………………,
p. M. M., jako sklad pro vlastní potřebu
5. záměr pronájmu části nemovité věci – části střechy k umístění 3 ks stožárů
k umístění antén a střešní nástavby k umístění základnové stanice
na obytném domě …………………………………, společnosti Vodafone
Czech Republic a.s., IČO: 25788001, k umístění technologického zařízení
mobilního operátora
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6. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 19,04 m2
v suterénu zdravotního střediska na Dlouhé třídě 1134/83, Havířov-Podlesí,
spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Základní
organizace Havířov KARDIO, IČO: 66182921, jako sklad kompenzačních
pomůcek
7. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 83,19 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 50,06 m2
ve 3. poschodí a prostoru sloužícího k podnikání o výměře 34,50 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 25,91 m2 v 1. poschodí zdravotního
střediska na Dlouhé třídě 1134/83, Havířov-Podlesí, spol. PhDr. Anděla
Vaculíková s.r.o., IČO: 05736901, jako ambulanci klinické psychologie
8. záměr pronájmu části nemovité věci – garážového stání č. 8 o výměře
19,61 m2 v suterénu domu ……………………………………………,
p. P. K., ……………………………………………,
ke garážování osobního vozidla
9. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 11.42 m2
v suterénu obytného domu ……………………………………………………,
spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, k umístění
traťového rozvaděče
1050/20RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
52,07 m2 v suterénu budovy zdravotního střediska na Dlouhé třídě 1134/83,
Havířov-Podlesí, p. L. F., ……………………………………………………,
jako sklad aparatury a hudební zkušebnu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu …………………………………………………, nájemkyni
p. A. N., dohodou k 31. 8. 2019
3. pronájem části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného
domu ………………………………………………………………, p. Z. N.,
…………………………………………, za podmínek:
- nájemné 960,00 Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2019
4. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 169,22 m2 v přízemí budovy ul. Jaroslava Seiferta 1483/8,
Havířov-Město, nájemci spolku Armáda spásy, z.s., IČO: 40613411,
dohodou k 31. 8. 2019
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5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 169,22 m2 v přízemí budovy ul. Jaroslava Seiferta 1483/8, HavířovMěsto, spol. Armáda spásy – církev, IČO: 02144034, jako komunitní
centrum AS, za podmínek:
- nájemné 500,00 Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2019
1051/20RM/2019 - Pronájmy náhradních prostor pro nájemce zdravotního střediska________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem částí nemovitých věcí – prostor sloužících k podnikání stávajícím
nájemcům zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina č. p. 1595/2b,
Havířov-Podlesí:
- MUDr. Ladislavě Michnové, ordinace praktické dětské lékařky,
IČO: 47655470, náhradní prostor o výměře 60,41 m2 v 1. poschodí
zdravotního střediska Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
- Mgr. Veronice Paulíčkové, klinická logopedie, IČO: 72560525,
náhradní prostor o výměře 29,50 m2 ve 3. poschodí zdravotního střediska
Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
- MUDr. Věře Baarové, ordinace praktického lékaře, IČO: 48004910,
náhradní prostor o výměře 39,44 m2 v přízemí zdravotního střediska
ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí
- MUDr. Janě Holínkové, ordinace praktického lékaře, IČO: 60338083,
náhradní prostor o výměře 35,18 m2 v přízemí přístavby hlavní budovy
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí
- MUDr. Anně Matusíkové, ordinace zubního lékaře, IČO: 48426369,
náhradní prostor o výměře 36 m2 v 1. poschodí hlavní budovy zdravotního
střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí (polovina celkové výměry
stávající zubní ordinace MUDr. Zdeňky Michnové)
za podmínek:
- nájemné smluvní z důvodu stěhování do náhradních prostor
po dobu rekonstrukce zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina č. p. 1595/2b,
Havířov-Podlesí, ve výši 300,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu určitou od 1. 9. 2019 do doby ukončení sanace zdravotního
střediska ul. Jurije Gagarina č. p. 1595/2b, Havířov-Podlesí
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1052/20RM/2019 - Žádost o prominutí nájemného_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci společnosti KLERO, spol. s r.o., IČO: 60323981, prominutí nájemného
v celkové výši 17.393,33 Kč bez DPH za měsíc červenec 2019, za část
nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 130,45 m2
v přízemí obytného domu Dlouhá třída 473/23, Havířov-Město, z důvodu
omezení provozu prodejny v souvislosti s rekonstrukcí prostor v 1. poschodí
budovy
1053/20RM/2019 - Žádost o stanovení smluvního nájemného____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. nájemci části nemovité věci – místností o celkové výměře 94,30 m2
v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2,
Havířov-Město, MUDr. Tomáši Obtulovičovi, ………………………………,
…………………………………, smluvní nájemné ve výši 1,00 Kč měsíčně
od 1. 7. 2019 do 31. 10. 2019; z důvodu prodloužení stavebních úprav
a navazujících administrativních úkonů nemůže zatím nájemce užívat
prostory v souladu s nájemní smlouvou
2. rozšíření účelu užívání části nemovité věci – místností o celkové výměře
94,30 m2 v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2,
Havířov-Město, nájemci MUDr. Tomáši Obtulovičovi, ……………………
………………………………………, k účelu ortopedicko-traumatologické
ambulance o fyzioterapii a ergoterapii
neschvaluje
snížení nájemného za část nemovité věci – místnosti o celkové výměře
94,30 m2 v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2,
Havířov-Město, MUDr. Tomáši Obtulovičovi, …………………………………
……………………, z původní výše nájemného 1.515,00 Kč/m2/rok bez DPH
(měsíčně 11.905,40 Kč) na novou výši nájemného 509,00 Kč/m2/rok bez DPH
(měsíčně 4.000,00 Kč)
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1 nájemní
smlouvy č. 242/EO/2019
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
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1054/20RM/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře
178,47
m2 v 1.
a
2.
nadzemním
podlaží
budovy
na Národní třídě 581/12, Havířov-Město, společnosti UROMED s.r.o.,
IČO: 26790386, užívaných jako urologická ambulance, podnájem části prostor
o výměře 42 m2 pro spol. SPADIA LAB, a.s., IČO: 28574907, k provozování
odběrové místnosti, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
1055/20RM/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na část nemovité věci - část střechy budovy
na Národní třídě 1541/14a, Havířov-Město, nájemci spol. Ježek atelier
architects s.r.o., IČO: 04304942, dohodou k 31. 8. 2019
1056/20RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci – místnosti č. 001 o výměře 24,90 m2 a podíl na společných
prostorách o výměře 10 m2 v 1. podzemním podlaží budovy Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, z nájemce spol.
Transport On-Line s.r.o., IČO: 05841984, na spol. Taxi Hav s.r.o.,
IČO: 07530749
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 511,00 Kč/m2/rok bez DPH za provozní plochy
- nájemné 54,00 Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2019
- účel: dispečink taxi služby
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1057/20RM/2019 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 72. a 73., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 72. a 73.,
dle důvodové zprávy a příloh.
1058/20RM/2019 - „Úvěr ve výši 200 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy________________
Rada města Havířova
schvaluje
výběr nabídky na veřejnou zakázku „Úvěr ve výši 200 mil. Kč“ od společnosti
Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,
IČO: 45317054, ve znění přílohy č. 2
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 200 mil. Kč se společností
Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,
IČO: 45317054, ve znění přílohy č. 1
pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, podpisem smlouvy o úvěru ve výši 200 mil. Kč se společností
Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,
IČO: 45317054, ve znění přílohy č. 1
uložit zajistit uzavření smlouvy o úvěru.
Z: vedoucí EO
T: do 31.10.2019
1059/20RM/2019 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČO: 61988600
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- finanční dar ve výši 126 415,00 Kč od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle,
IČO: 24231509 na zajištění školního stravování 27 znevýhodněných žáků
školy pro období školního roku 2019/2020 od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020
2. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701
- dárkové poukázky v hodnotě 1 000,00 Kč od CANIS SAFETY a. s.,
Hlavní tř. 397/59, 736 01 Havířov, IČO: 26816121 na zakoupení dětských
reflexních vest pro děti MŠ
3. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701
- finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od společnosti GASCONTROL, s. r. o.,
Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 46578021
na zakoupení nábytku do třídy mateřské školy
1060/20RM/2019 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – navýšení kapacity
ZŠ K. Světlé Havířov______________________________________________
Rada města Havířova
sch val u je
navýšení kapacity Základní školy Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372,
IČO: 48805424 z počtu 450 žáků na 500 žáků v mimořádném termínu,
a to k 30. 9. 2019
u k l ád á
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: 25.08.2019
1061/20RM/2019 - Výroční zprávy o činnosti mateřských škol za školní rok 2017/2018_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyhodnocení výročních zpráv o činnosti mateřských škol za školní rok
2017/2018 dle důvodové zprávy
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1062/20RM/2019 - Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení____________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení s účinností
od 1. 9. 2019 dle přílohy č. 1
ukládá
oznámit ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných statutárním městem
Havířov schválení nově upravených Zásad pro stanovení platu ředitelů škol
a školského zařízení s účinností od 1. 9. 2019
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2019
1063/20RM/2019 - Výjimečné zařazení do platové třídy a stanovení platu ředitelkám
mateřských škol__________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o výjimečném zařazení ředitelky
1. Dany Tomicové
Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561
2. Ivety Palowské
Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596
3. Ingrid Kysucké
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707
4. Hany Santariusové
Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710
5. Hany Binarové
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,
IČO: 70958262
6. Taťány Korpesiové
Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698
7. Jany Lengsfeldové
Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace, IČO: 70958203
do 11. platové třídy od 1. 9. 2019, kdy nesplňují potřebné vzdělání, a to za
podmínky stanovené nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v § 3 odst. 4 písm. a) až
na dobu 4 roků
stanoví
plat ředitelkám mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov od 1. 9. 2019 dle přílohy č. 1
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ukládá
zaslat ředitelkám mateřských škol oznámení o udělené výjimce
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2019

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/67584/2019

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

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

DATUM:

21.8.2019

USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.08.2019

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

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.08.2019 - II. část
1064/20RM/2019 - Stanovení platu řediteli ZŠ Školní Havířov od 1. 9. 2019
1065/20RM/2019 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2019 v Havířově
1066/20RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – umístění v seriálu
soutěží Havířovské ligy středních škol
1067/20RM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MŠ Horymírova Havířov
1068/20RM/2019 - Žádost Svatováclavského hudebního festivalu o finanční podporu
1069/20RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního
majetku – ZŠ K. Světlé Havířov
1070/20RM/2019 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ZŠ Žákovská Havířov
1071/20RM/2019 - Zahraniční pracovní cesta ředitele ZŠ Žákovská Havířov
1072/20RM/2019 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků pro akci „Vánoční městečko“
1073/20RM/2019 - Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky adaptační
strategie na klimatické změny města Havířova
1074/20RM/2019 - Žádost občanů o zajištění bezpečnosti osob a majetku ohrožených
vzrostlými stromy
1075/20RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)
v roce 2019
1076/20RM/2019 - Vyjádření k žádosti Správy silnic Moravskoslezského kraje
1077/20RM/2019 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
1078/20RM/2019 - Žádost o podporu projektu TAČR – Program prostředí pro život
1079/20RM/2019 - „Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ – uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č.458/OÚR/19
1080/20RM/2019 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“- zahájení
zadávacího řízení
1081/20RM/2019 - „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové “ – uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 406/OÚR/19
1082/20RM/2019 - „Areál volného času – 1. etapa“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 405/OÚR/19
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1083/20RM/2019 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ - zahájení
zadávacího řízení
1084/20RM/2019 - „Střecha křídla E budovy MMH“ - zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
1085/20RM/2019 - „Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov - Podlesí“ – uzavření smlouvy
se společností Technické služby Havířov a.s.
1086/20RM/2019 - Souhlas s odesláním písemnosti starostovi obce Těrlicko
1087/20RM/2019 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb
1088/20RM/2019 - Pověření o zastupování města v procesu Komunitního plánování
1089/20RM/2019 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z RF do FI
a pořízením nového investičního majetku - Městská knihovna Havířov
1090/20RM/2019 - Navýšení počtu pracovníků z důvodu navýšení kapacity sociální
služby Pečovatelská služba
1091/20RM/2019 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
1092/20RM/2019 - Havířovské slavnosti 2019 - vstupné
1093/20RM/2019 - Požární ochrana objektů a majetku ve správě MKS Havířov
1094/20RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru
1095/20RM/2019 - Žádost o souhlas vlastníka s odpisováním nákladů
1096/20RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru
a uzavřením smlouvy
1097/20RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2019
a uzavření smlouvy
1098/20RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zřízení nové sociální služby
– odlehčovací služby
1099/20RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního
fondu RESIDOMO
1100/20RM/2019 - ZPŘ/282/OÚR/19 - „Střecha Městské sportovní haly Havířov“
- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
1101/20RM/2019 - Svaz měst a obcí ČR – jmenování zástupců města
1102/20RM/2019 - Rozhodnutí o žádosti předsedy Kontrolního výboru o vzdálený přístup
k elektronickým materiálům Rady města Havířova
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1103/20RM/2019 - „Kancelářské potřeby 2020-2021“- zahájení zadávacího řízení
1104/20RM/2019 - Dodatek smlouvy s Restaurací Radnice – závodní stravování
1105/20RM/2019 - Odvolání proti rozhodnutí Městské knihovny Havířov
1106/20RM/2019 - „Tiskový mluvčí“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu
1107/20RM/2019 - Rezignace na výkon funkce vedoucí kanceláře primátora MMH
1108/20RM/2019 - „Přednádražní prostor Havířov“ - zrušení zadávacího řízení
s novým odůvodněním
1109/20RM/2019 - SSRZ – odvolání ředitele
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USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.08.2019 - II. část
1064/20RM/2019 - Stanovení platu řediteli ZŠ Školní Havířov od 1. 9. 2019________________
Rada města Havířova
stanoví
plat řediteli Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace IČO: 70958149 panu MVDr. Martinu Svobodovi od 1. 9. 2019
dle přílohy č. 1

ukládá
vyhotovit a předat platový výměr řediteli Základní školy Havířov-Šumbark
Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958149
panu MVDr. Martinu Svobodovi
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2019

1065/20RM/2019 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2019 v Havířově________
Rada města Havířova
schvaluje
zapojení města Havířova do Evropského týdne mobility, který se uskuteční
ve dnech 16.09. - 22.09.2019 a uspořádání Evropského dne bez aut
dne 20.09.2019.
ukládá
1. odboru komunálních služeb projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a. s.,
poskytnutí bezplatné přepravy na den 20.09.2019
Z: vedoucí OKS
T: září 2019
2. základním školám, jejichž zřizovatelem je město, zorganizovat v rámci
Evropského týdne mobility dle jejich možností aktivity zaměřené
na předmětnou problematiku
Z: vedoucí OŠK
T: září 2019
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1066/20RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – umístění v seriálu
soutěží Havířovské ligy středních škol________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2019 ze sportovní oblasti na nákup sportovních
pomůcek dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve
školním roce 2018/2019 takto:
14 000 Kč Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková
organizace, IČO 62331558, a to 7 000 Kč za 1. místo dívek
a 7 000 Kč za 1. místo chlapců.
5 000 Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická
1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, za 2. místo
chlapců.
5 000 Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,
IČO 62 33 15 82, za 2. místo dívek.
3 000 Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková
organizace, IČO 62331566, za 3. místo chlapců.
3 000 Kč Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková
organizace, IČO 13644271, za 3. místo dívek.
s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2019.
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými
v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města
Havířova dne 26.02. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018.
pověřit vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace
1067/20RM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MŠ Horymírova Havířov___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Havířov-Město
Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 o navýšení rozpočtu ve výši 83 000,00 Kč
na náklady související s úpravou a zpětnou montáží skříní po rekonstrukci
objektu MŠ, se kterými rozpočet projektu nepočítal dle přílohy č. 1
schválit navýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Město
Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši 83 000,00 Kč na náklady
související s úpravou a zpětnou montáží skříní po rekonstrukci objektu, a to
z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3)
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uložit ekonomickému odboru zapracovat:
1. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019 snížení výdajové části rozpočtu
odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 83 000,00 Kč
2. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019 navýšení příspěvku na provoz
Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634
ve výši 83 000,00 Kč
1068/20RM/2019 - Žádost Svatováclavského hudebního festivalu o finanční podporu________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost spolku Svatováclavský hudební festival, z. s., IČO: 26632578,
o finanční podporu koncertu 16. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu
dne 17. 9. 2019 v Evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích, dle přílohy č.
1
a informací odboru školství a kultury
neschvaluje
poskytnutí finanční podpory ve výši 30 000 Kč spolku Svatováclavský hudební
festival, z. s., IČO: 26632578, na koncert 16. ročníku Svatováclavského
hudebního festivalu dne 17. 9. 2019 v Evangelickém kostele v HavířověBludovicích
1069/20RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního
majetku – ZŠ K. Světlé Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48805424
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 90 000,- Kč na nákup průchozí myčky
nádobí FAGOR EVO CONCEPT PLUS CO-144 DD do výdejny stravy
2. vyřazení investičního majetku:
- mycí stroj vč. příslušenství, invent. č. DHM 64/ŠJ,
v pořizovací ceně 149 691,20 Kč včetně DPH
3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 90 000,- Kč
včetně DPH:
- průchozí myčka nádobí FAGOR EVO CONCEPT PLUS CO-144 DD
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1070/20RM/2019 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ZŠ Žákovská Havířov
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006
okres Karviná (IČO: 62331230) 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, za podmínek:
TANEČNÍ ŠKOLA HORIZONTY HAVÍŘOV, z.s., Frýdecká 463/6, 736 01
Havířov-Bludovice, IČO: 228 44 201
předmět nájmu:

užívání tělocvičny a jejího příslušenství
(šatna, sprchy, WC) pro tělovýchovnou činnost
(pohybová průprava)
na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

doba nájmu:

1071/20RM/2019 - Zahraniční pracovní cesta ředitele ZŠ Žákovská Havířov_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zahraniční pracovní cestu ředitele Základní školy Havířov-Město
Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230) Mgr. Dana Stankuše
ve dnech 2. 9. 2019 – 8. 9. 2019 do obce Dramalj (Chorvatsko), účelem
je doprovod žáků školy na poznávací zájezd do zahraničí
1072/20RM/2019 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků pro akci „Vánoční městečko“____
Rada města Havířova
schvaluje
změnu přílohy č. 2 usnesení č. 568/11RM/2019 ze dne 01.04.2019 o výpůjčce
32 ks dřevěných prodejních domků za účelem 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 18.11.2019 do 31.12.2019, dle přílohy.
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o výpůjčce
32 ks dřevěných prodejních domků 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
Z: vedoucí OKS
T: 9/2019
1073/20RM/2019 - Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky adaptační
strategie na klimatické změny města Havířova________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky adaptační strategie
na klimatické změny města Havířova
1074/20RM/2019 - Žádost občanů o zajištění bezpečnosti osob a majetku ohrožených
vzrostlými stromy________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Opětovnou žádost o zajištění bezpečnosti osob a majetku ohrožených
vzrostlými stromy rostoucích na parcele číslo 3925/1 k. ú. Havířov-Město
schvaluje
návrh odpovědi žadatelům o zajištění bezpečnosti osob a majetku ohrožených
vzrostlými stromy
ukládá
odboru komunálních služeb zajistit odeslání odpovědi
Z: vedoucí OKS
T: 9/2019
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1075/20RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)
v roce 2019______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit rozšíření realizace investičních akcí
odboru komunálních služeb (OJ 8) na rok 2019 o investiční akci „Chodník mezi
hroby na hřbitově v Havířově - Šumbarku“ (č. stavby 10025) v předpokládaném
finančním objemu 160 tis. Kč
1076/20RM/2019 - Vyjádření k žádosti Správy silnic Moravskoslezského kraje____________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření
statutárního
města Havířova
Moravskoslezského kraje v rozsahu přílohy č. 2

k žádosti

Správy

silnic

pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k žádosti Správy silnic Moravskoslezského kraje
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření
statutárního
města Havířova
k žádosti
Správy silnic
Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí OÚR
T: 23.08.2019
1077/20RM/2019 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu
Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů v lokalitě – na části pozemku parc.č. 81/1
v k.ú. Dolní Datyně v rozsahu přílohy

45
USNESENÍ
z 20. schůze Rady Města Havířova
konané dne 19.08.2019

1078/20RM/2019 - Žádost o podporu projektu TAČR – Program prostředí pro život________
Rada města Havířova
vydává
podpůrné stanovisko k připravovanému projektu „Výzkum zvýšení efektivity
hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území Moravskoslezského
kraje za extrémních klimatických podmínek“ v rozsahu přílohy č. 1
souhlasí
aby stanovisko o podpoře bylo přílohou návrhu projektu, který bude předkládán
v rámci veřejné soutěže Programu prostředí pro život a to v rozsahu přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem stanoviska ve věci
Podpory k řešení projektu v programu TAČR Prostředí pro život
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
stanoviska o podpoře projektu v programu TAČR Prostředí pro život řešiteli
projektu
Z: vedoucí OÚR
T: 08/2019
1079/20RM/2019 - „Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ – uzavření Dodatku
č.1 ke Smlouvě o dílo č.458/OÚR/19_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 458/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 235.599,24 Kč
bez DPH (285.075,08 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 458//OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -188.522,57 Kč bez DPH
(-228.112,31 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 458/OÚR/19 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 458/OÚR/19 na provedení stavby
„Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ (stavba č. 16033) v rozsahu
bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6,
703 00, Ostrava - Vítkovice, IČ: 451 94 980
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 458/OÚR/19 ze dne 23.5.2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 458/OÚR/19
ze dne 23. 5. 2019
Z: vedoucí OÚR
T: 8/2019
1080/20RM/2019 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“- zahájení
zadávacího řízení_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“
2. následné veřejné zakázky (opce): ne
rozdělení veřejné zakázky na části: ne
3. dílčí plnění (fakturace):

poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano (jednorázově za dodání a
zprovoznění nového náhradního zdroje
a dílčí úhrady za záruční a pozáruční
servis a pozáruční opravy)
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

50.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení plnění:
termín dodání:
záruční servis:
pozáruční servis a opravy:

říjen 2019
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode
dne účinnosti smlouvy (zveřejnění
v registru smluv)
po dobu záruky náhradního zdroje
po dobu životnosti náhradního zdroje
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9. hodnocení nabídek dle Přílohy č. 1
10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, tj. „Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení“ nebo „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů
a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“
12. technickou kvalifikaci:
- seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení s tím, dodavatel splní danou kvalifikaci,
pokud prokáže poskytnutí minimálně 2 zakázek, přičemž předmětem
každé byla dodávka náhradního zdroje elektrické energie včetně provedení
napojení pomocí kabeláže ke koncovým prvkům
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto
složení:
a) minimálně 1 osoba pro montáž a opravy náhradního zdroje, který bude
předmětem plnění
b) minimálně 1 osoba pro revize náhradního zdroje, který bude předmětem
plnění
(může se jednat i o jednu osobu, pokud tato osoba bude splňovat veškerou
níže uvedenou odbornou kvalifikaci)
- osvědčení o odborné kvalifikaci osob podílejících se na plnění veřejné
zakázky:
a) platné osvědčení dle ust. § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, osoby pro
montáž a opravy náhradního zdroje, který bude předmětem plnění
b) platné osvědčení dle ust. § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, osoby pro
revize náhradního zdroje, který bude předmětem plnění
13. podmínky zadávacího řízení:
- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost
od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel neprokazuje
kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ze dne
07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)
- účastník zadávacího řízení bude povinen v nabídce předložit:
a) fotografii a popis zboží určeného k dodání včetně uvedení počtu
pravidelných prohlídek za prvních 5 let od dodání
b) dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona seznam poddodavatelů
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- vybraný dodavatel bude povinen před uzavřením smlouvy předložit:
a) pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 500.000 Kč
b) informaci o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
14. podmínky realizace:
- záruční doba:
a) na náhradní zdroj včetně všech jeho součástí a příslušenství
dle záručních podmínek výrobce, nejméně však 24 měsíců
b) na stavební práce 60 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 2
15. složení komise dle Přílohy č. 3
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4
pověřuje
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust.
§ 122 zákona
2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
1081/20RM/2019 - „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové “ – uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 406/OÚR/19________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 406/OÚR/2019 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 406.340,10 Kč
bez DPH (491.671,52 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 406/OÚR/2019 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -410.955,42 Kč bez DPH
(-497.256,06 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 406/OÚR/2019
související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 406/OÚR/2019 na provedení
stavby „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (stavba č. 17036)
v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 452 74 924
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 406/OÚR/2019 ze dne 20. 5. 2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 406/OÚR/2019
ze dne 20. 5. 2019
Z: vedoucí OÚR
T:9/2019
1082/20RM/2019 - „Areál volného času – 1. etapa“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 405/OÚR/19______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 405/OÚR/2019 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 488.562,10 Kč
bez DPH (591.160,14 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 405/OÚR/2019 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -499.197,83 Kč bez DPH
(-604.029,37 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 405/OÚR/2019
související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 405/OÚR/2019 na provedení
stavby „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026 v rozsahu bodu 1 až 3
tohoto usnesení se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00
Praha 1 – Nové Město, IČ: 452 74 924
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 405/OÚR/2019 ze dne 20. 5. 2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 405/OÚR/2019
ze dne 20. 5. 2019
Z: vedoucí OÚR
T: 9/2019
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1083/20RM/2019 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ - zahájení
zadávacího řízení_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ (stavba č. 19005)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

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

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

500.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládaný termín zahájení 1. etapy:
termín dokončení 1. etapy:

předpokládaný termín zahájení 2. etapy:
termín dokončení 2. etapy:
9. kritérium hodnocení:

říjen 2019 (účinnost smlouvy)
do 70 kalendářních dnů ode dne
účinnosti smlouvy (zveřejnění
smlouvy v registru smluv)
únor 2019 (předání staveniště)
do 130 kalendářních dnů ode dne
předání staveniště pro 2. etapu
nejnižší nabídková cena v Kč
četně DPH (váha 100%)

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“
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12. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.
2 zakázek, přičemž předmětem každé byla realizace nerezového
venkovního bazénu s vodní plochou jednoho bazénu min. 500 m2 včetně
provedení bazénové technologie a rozvodů v minimální hodnotě
15.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto
složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby
týkající se bazénové technologie (touto osobou může být i stejná osoba
uvedená pod písm. a), c) a d)
c) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může
být i stejná osoba uvedená pod písm. a), b) a d)
d) osoba pro nedestruktivní zkoušení bazénu, který bude předmětem plnění
(touto osobou může být i stejná osoba uvedená pod písm. a) až c)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího, a to osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či
hostující osoby v oboru pozemní stavby,
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat
odborné vedení provádění části stavby týkající se bazénové technologie, a
to osvědčení o autorizaci nebo registraci usazené osoby či hostující osoby
v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo
specializace zdravotní technika,
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky
zeměměřických činností, a to úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1
písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů,
- osvědčení o odborné kvalifikaci osoby pro nedestruktivní zkoušení
bazénu, a to certifikát dle normy ČSN ISO 9712:2013 pro nedestruktivní
zkoušení bazénu kapilární metodou „PT“ pro sektor „w“ a „kvalifikační
stupeň 2“.
13. podmínky zadávacího řízení:
- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona
v nabídce
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
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d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za
škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč
a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč
e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH (z ceny za obě
etapy) nejpozději v den doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli
k převzetí 1. etapy dokončeného díla
- rozvazovací podmínka smlouvy, tzn. ukončení platnosti a účinnosti
smlouvy v části týkající se 2. etapy stavby v případě, že Zastupitelstvem
města Havířova nebude do 31. 01. 2020 schváleno financování 2. etapy
stavby
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust.
§ 122 zákona
2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
Týkajících se předmětného zadávacího řízení
1084/20RM/2019 - „Střecha křídla E budovy MMH“ - zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Střecha křídla E budovy MMH“ (stavba č. 19025)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne
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4. varianty nabídky:

ne

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

6. kritérium hodnocení:

říjen 2019 (účinnost smlouvy)
nejpozději do 60 kalendářních
dnů ode dne účinnosti smlouvy
zveřejnění smlouvy v registru
smluv)
nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH (váha 100%)

7. základní způsobilost dodavatele
- 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 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
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.:
2 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení zateplení střechy a
střešní hydroizolační EPDM fólie v minimální hodnotě 500.000 Kč bez
DPH / tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto
složení:
stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího a to:
osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru
pozemní stavby
- opatření k zajištění kvality předmětu plnění a to:
osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění střešní
hydroizolační EPDM fólie, která bude použita při plnění veřejné zakázky
(doklad musí být vydán akreditovaným subjektem (např. Technickým a
zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. nebo výrobcem nebo oficiálním
distributorem střešní EPDM hydroizolační fólie)
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11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,- Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním
v minimální výši 5.000.000,- Kč
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den
doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k převzetí dokončeného
díla
- záruka 60 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise pro posouzení nabídek dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace
dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Střecha křídla E budovy MMH“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Střecha křídla E budovy MMH“
Z: vedoucí OÚR
T: 08/2019
1085/20RM/2019 - „Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov - Podlesí“ – uzavření smlouvy
se společností Technické služby Havířov a.s.__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18011 - „Parkoviště na ul.
Balzacova, Havířov - Podlesí“ se společností Technické služby Havířov a.s., se
sídlem Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601, s cenou
4.905.516,30 Kč bez DPH (5.935.674,72 Kč včetně DPH), s termínem plnění
nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností
plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo
na realizaci stavby č. 18011 - „Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov - Podlesí“
se společností Technické služby Havířov a.s.
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: 09/2019
1086/20RM/2019 - Souhlas s odesláním písemnosti starostovi obce Těrlicko________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
odeslání písemnosti starostovi obce Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 TěrlickoHorní Těrlicko
Z: vedoucí OSV
T: srpen 2019
1087/20RM/2019 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
Zprávu o plnění cílů a opatření „Komunitního plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“
prodlouženého do roku 2019 za rok 2018 dle přílohy
1088/20RM/2019 - Pověření o zastupování města v procesu Komunitního plánování_________
Rada města Havířova
pověřuje
Bc. Andreu Zach, manažera sociálních služeb, aby v procesu Komunitního
plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově zastupovala město na
základě „Základní listiny komunitního plánování sociálních služeb a
souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova“ čl. V. Organizační
struktura KPSS odst. 5 schválené Zastupitelstvem města Havířova.
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1089/20RM/2019 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z RF do FI
a pořízením nového investičního majetku - Městská knihovna Havířov____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov–Město
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převod finanční částky
ve výši 276.292,69 Kč z rezervního fondu do fondu investic na nákup
CeibaBoxu a 2 ks klimatizačních jednotek
2. pořízení vlastního investičního majetku – CeibaBoxu v předpokládané
pořizovací ceně 98.204,00 Kč vč. DPH
3. pořízení vlastního investičního majetku – 2 ks klimatizačních jednotek
vč. nákladů spojených s pořízením v předpokládané pořizovací
ceně 178.088,69 Kč vč. DPH
1090/20RM/2019 - Navýšení počtu pracovníků z důvodu navýšení kapacity sociální
služby Pečovatelská služba_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
navýšení kapacity pečovatelské služby poskytované příspěvkovou organizací
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí,
IČ: 60337583 pro rozpočet na rok 2020 o 4,5 přepočteného počtu úvazků
pracovníků, z toho 4,0 přepočteného počtu úvazků pracovníků v sociálních
službách a 0,5 úvazku přepočteného počtu úvazku sociálního pracovníka, a
částku 432,00 tis. Kč, kterou se bude jako veřejný zadavatel podílet na
spolufinancování navýšené kapacity služby v roce 2020
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milanu
Černému podat žádost o změnu parametrů v Krajské základní síti sociálních
služeb
Z: ředitel PO
T: 30.09.2019
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1091/20RM/2019 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace____________________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcného daru v celkové
hodnotě 3 000,- Kč od dárce M. K., ………………………………,
………………………….
Z: ředitel DsH
T: srpen 2019
1092/20RM/2019 - Havířovské slavnosti 2019 – vstupné_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
stanovení cenové výše vstupného pro hromadný nákup vstupenek
společnostmi a firmami na 250,00 Kč/ks/den a distribuci vstupenek při
realizaci kulturně společenského projektu Havířovské slavnosti, konaných 6. a
7. 9. 2019 v areálu Sportovní haly Slávie v Havířově Městským kulturním
střediskem Havířov, IČO: 00317985, dle důvodové zprávy.
1093/20RM/2019 - Požární ochrana objektů a majetku ve správě MKS Havířov____________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb, ze dne 30. 4. 2007,
týkající se zajištění požárních asistenčních hlídek v objektech spravovaných
Městským kulturním střediskem Havířov a při plnění činnosti příspěvkové
organizace Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, s firmou
Jan Hladký, Havířov-Šumbark, Mládí 1148/25, IČO: 74324144, dle důvodové
zprávy.
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1094/20RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru__________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím níže uvedeného finančního daru příspěvkovou organizací Městské
kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985:
druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

finanční dar ve výši 100 000,00 Kč
Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
finanční dar na částečné pokrytí nákladů organizačního
a technického zabezpečení akce
„Havířovské slavnosti 2019“

1095/20RM/2019 - Žádost o souhlas vlastníka s odpisováním nákladů_____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s odpisováním nákladů na technické zhodnocení po rekonstrukci nebytových
prostor v 1. PP objektu Kulturního domu Leoše Janáčka na ulici Dlouhá třída
46 v Havířově–Podlesí, společností JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o.,
Příčná 327/1, Město, 736 01 Havířov, IČO: 07289049, po dobu trvání nájmu
dle důvodové zprávy.
1096/20RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru
a uzavřením smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, přijetí účelově vázaného finanční daru ve výši 15 000,-Kč od obce
Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá IČO: 00575917 a uzavření
smlouvy.
pověřuje
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem smlouvy na
přijetí finančního daru.
Z: ředitelka SANTÉ
T: srpen2019
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1097/20RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2019
a uzavření smlouvy_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, přijetí účelové dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 4 000,- Kč
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
pověřuje
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov.
Z: ředitelka SANTÉ
T: srpen 2019
1098/20RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zřízení nové sociální služby –
odlehčovací služby________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci SANTÉ –
centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČO: 00847470,
Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o zřízení nové
sociální služby – odlehčovací služby prostřednictvím Krajského úřadu
pro Moravskoslezský kraj, odboru sociálních věcí, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava.
1099/20RM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního fondu
RESIDOMO_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, podání žádosti o dotaci z Nadačního fondu RESIDOMO, IČO:
06036309 se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, v hodnotě 20 000,-Kč
v nadačním programu Pro REGION.
Z: ředitelka SANTÉ
T: srpen2019
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1100/20RM/2019 - ZPŘ/282/OÚR/19 - „Střecha Městské sportovní haly Havířov“
- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy___________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele THERM, spol. s r. o., se sídlem 700 30 Ostrava,
Zábřeh, Pavlovova 1351/44, IČO: 42766991, který předložil ekonomicky
nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/282/OÚR/19 - „Střecha
Městské sportovní haly Havířov“, jak vyplývá z přílohy č. 1
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/282/OÚR/19
- „Střecha Městské sportovní haly Havířov“ s dodavatelem THERM, spol.
s r. o., se sídlem 700 30 Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 1351/44,
IČO: 42766991, s nabídkovou cenou 9 925 318,00 Kč včetně DPH
(8 202 742,00 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů
dle ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 21. 8. 2019
2. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek účasti
Vybraného dodavatele
na základě dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
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1101/20RM/2019 - Svaz měst a obcí ČR – jmenování zástupců města______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Usnesení Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky
(dále jen „SMO ČR“) ze dne 21.6.2019, P1/XIII., kterým byly zrušeny komise
a pracovní skupiny a nově zřízeny komise a pracovní skupiny dle Přílohy
doporučuje
Předsednictvu SMO ČR jako zástupce statutárního města Havířova jmenovat
- Mgr. Stanislavu Goreckou členkou Komise pro sociální věci a zdravotnictví
s právem hlasovacím
- Mgr. Janu Feberovou členkou Školské komise s právem hlasovacím
- Ing. Marcelu Kasalíkovou členkou Finanční komise s právem hlasovacím
- Ing. Josefa Kaplana členem Komise životního prostředí a energetiky
s právem hlasovacím
- Ing. Bohuslava Niemiece členem Regionální komise s právem hlasovacím
1102/20RM/2019 - Rozhodnutí o žádosti předsedy Kontrolního výboru o vzdálený přístup
k elektronickým materiálům Rady města Havířova____________________
Rada města Havířova
zamítá
žádost o vzdálený přístup k elektronickým materiálům Rady města Havířova
členům kontrolního výboru zastupitelstva města Havířova uvedenou v příloze
č. 1
schvaluje
znění odpovědi podle přílohy č. 2
pověřuje
primátora statutárního města podpisem odpovědi
ukládá
odeslat odpověď žadateli
Z: vedoucí OPS
T: 30.08.2019
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1103/20RM/2019 - „Kancelářské potřeby 2020-2021“- zahájení zadávacího řízení___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení centralizovaného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na dodávky „Kancelářské potřeby 2020-2021“ pro statutární město Havířov,
jakožto centrálního zadavatele, a pro všechny příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Havířov
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (dle jednotlivých dodávek)
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

30.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
termín zahájení plnění:

termín ukončení plnění:
termín dodávání zboží:

9. kritérium hodnocení:

od 1. 1. 2020 nebo ode dne
účinnosti rámcové dohody, podle
toho, která skutečnost nastane
později
31. 12. 2021
nejpozději do 10. pracovního dne
měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém nabydou účinnosti
objednávky, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH (váha 100%)

10. hodnocení nabídek:
- elektronickou aukcí
- nabídková cena pro hodnocení bude vypočítána dle modelového případu
za použití dodavatelem nabízených cen a předpokládaného množství
odběru zboží za dobu účinnosti rámcové dohody dle Přílohy č. 1
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11. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
12. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského rejstříku“
13. technickou kvalifikaci:
- seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele s tím, že dodavatel splní danou kvalifikaci,
pokud prokáže poskytnutí minimálně 3 zakázek, přičemž předmětem
každé byly dodávky kancelářských potřeb v minimální hodnotě 400 000
Kč bez DPH jednomu objednateli za období maximálně 12 měsíců
(dodávky musely být v uvedeném období řádně dokončené, tzn. předané
objednateli)
- vzorky zboží určeného k dodání v rozsahu Přílohy č. 1 s tím, že dodavateli,
se kterým bude uzavřena rámcová dohoda, nebudou vzorky vráceny, ale
bude mu uhrazena hodnota vzorků za cenu uvedenou v rámcové dohodě,
ostatním účastníkům zadávacího řízení budou vzorky vráceny bez úhrady
jejich hodnoty
14. podmínky zadávacího řízení:
- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust.
§ 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím
dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)
- vyhrazená veřejná zakázka dle ust. § 38 zákona, tj. účast dodavatele možná
pouze v případě, že je osobou zaměstnávající více než 50% osob se
zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, a to podle
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
včetně odstoupení od uzavřené rámcové dohody, pokud dodavatel přestane
tuto podmínku splňovat
- uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem
- vybraný dodavatel bude povinen před uzavřením rámcové dohody
předložit:
a) přílohu rámcové dohody s vyplněnými jednotkovými cenami zboží dle
výsledku elektronické aukce
b) informaci o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
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15. podmínky realizace:
- pokud není právními předpisy nebo výrobcem stanoveno jinak, záruka
za jakost zboží v délce 24 měsíců
- smluvní pokuty: V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží
a v případě prodlení dodavatele s odstraněním vady smluvní pokuta ve výši
100,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
16. složení komise dle Přílohy č. 2
17. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle
ust. § 122 zákona
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
1104/20RM/2019 - Dodatek smlouvy s Restaurací Radnice – závodní stravování____________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění závodního stravování s Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
(IČ: 25385534) dle přílohy č. 2
pověřuje
Ing. Milana Menšíka, tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem dodatku
č. 3 ke Smlouvě o zajištění závodního stravování
Z: vedoucí ORG
T: 09/2019
1105/20RM/2019 - Odvolání proti rozhodnutí Městské knihovny Havířov__________________
Rada města Havířova
rozhodla
podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), zamítnout odvolání pana J. P. proti
rozhodnutí Městské knihovny Havířov o odmítnutí jeho žádosti o informace
podané elektronicky dne 19.6.2019 (viz Příloha 4.)
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1106/20RM/2019 - „Tiskový mluvčí“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
– „Tiskový mluvčí“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

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

září 2019
neurčitou

6. hodnotící kritérium:
1. Nabídková cena vč. DPH
2. Koncepce mediální prezentace města
3. Zpracování tiskové zprávy na téma
4. Zpracování tiskové zprávy na téma

váha 35 %
váha 35 %
váha 15 %
váha 15%

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne
starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší
3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění),
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. technickou kvalifikaci:
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat
funkci „tiskový mluvčí“
- min. středoškolské vzdělání s maturitou
- praxe po dobu min. 48 měsíců při zajišťování informačních, publicistických
a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům,
vystupování v hromadných sdělovacích prostředích, přičemž součástí byl
i mluvený projev (rádio, televize) alespoň 2 x v měsíci
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- znalost anglického jazyka min. na úrovni B2
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel)
- dobré organizační schopnosti
- umění jednat s lidmi
- časová flexibilita
- řidičské oprávnění skupiny B
10. další podmínky:
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
- dodavatel nebude moci využít poddodavatele na realizaci veřejné zakázky
11. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
12. složení hodnotící komise / komise pro posouzení nabídek dle Přílohy č. 2
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
primátora města podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Tiskový mluvčí“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Tiskový mluvčí“
Z: vedoucí KP
T: 08/2019
1107/20RM/2019 - Rezignace na výkon funkce vedoucí kanceláře primátora MMH_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. rezignaci Mgr. Dany Tiché na výkon funkce vedoucí odboru kancelář
primátora Magistrátu města Havířova s tím, že posledním dnem výkonu její
funkce byl 5.8.2019
2. vyhlášení výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
na obsazení funkce vedoucího úředníka - vedoucí odboru kancelář primátora
Magistrátu města Havířova
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1108/20RM/2019 - „Přednádražní prostor Havířov“ - zrušení zadávacího řízení
s novým odůvodněním_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci návrhu
společnosti STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 2,
IČO: 60828744, proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
UŘ/7/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov“ ve znění Přílohy č. 1
ruší
1. usnesení Rady města Havířova ze dne 13.5.2019 číslo 735/14RM/2019
v části týkající se zrušení zadávacího řízení UŘ/7/OÚR/19 - „Přednádražní
prostor Havířov“
2. zadávací řízení UŘ/7/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov“ v souladu
s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v rozhodnutí
dle Přílohy č. 2
ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a vzdání se práva
podat námitky všem účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím společnosti
VIA Consult a.s.
Z: vedoucí OÚR
T: do 2 pracovních dnů
od nabytí právní
moci rozhodnutí
ÚOHS
1109/20RM/2019 - SSRZ – odvolání ředitele__________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
Ing. Radomíra Kácala z funkce ředitele příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov se sídlem Těšínská 1296/2a, 736 01
Havířov-Podlesí (IČ: 00306754). Výkon práce Ing. Radomíra Kácala ve funkci
ředitele končí dnem následujícím po doručení odvolání z funkce ředitele
příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
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jmenuje
Mgr. Daniela Vachtarčíka do funkce ředitele příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov se sídlem Těšínská 1296/2a, 736 01
Havířov-Podlesí (IČ: 00306754) s účinností ode dne následujícího po ukončení
výkonu funkce ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov Ing. Radomíra Kácala do dne zahájení výkonu
práce nového ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov po provedeném výběrovém řízení
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové
organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov se sídlem
Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 00306754)
ukládá
1. doručit odvolání z funkce ředitele příspěvkové organizace
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov Ing. Radomíru Kácalovi
2. vystavit Mgr. Danielu Vachtarčíkovi doklad o jmenování do funkce ředitele
příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: ihned
3. zajistit vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové
organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: 21.8.2019
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu Mgr. Janu Feberovou podpisem
oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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