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USNESENÍ
z 21. schůze Rady města Havířova
konané dne 09.09.2019

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

PŘEHLED USNESENÍ
z 21. schůze Rady města Havířova, konané dne 09.09.2019
1110/21RM/2019 - Zvolení ověřovatele 21. schůze RMH, konané dne 09.09.2019
1111/21RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 20. schůze RMH, konané dne 19. srpna 2019
1112/21RM/2019 - Schválení pořadu 21. schůze RMH, konané dne 09.09.2019
1113/21RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 20. RMH
1114/21RM/2019 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2019
1115/21RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací
z programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta
2019 až 2020
Udělení souhlasu s nabytím majetku v souvislosti s přijetím dotace MV ČR
1116/21RM/2019 - OŘ/178/MRA/19 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody
280/24, Havířov - Šumbark“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
1117/21RM/2019 - UŘ/175/MRA/19 - „Sanace Zdravotního střediska
na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá“- rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky
1118/21RM/2019 - OŘ/177/MRA/19 „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d,
Havířov – Podlesí“- rozhodnutí o vyloučení účastníků z účasti
v zadávacím řízení
1119/21RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1120/21RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí
z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
1121/21RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
1122/21RM/2019 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova
prostřednictvím MRA, s.r.o. od 15. 9.2019
1123/21RM/2019 - Změna ve složení Komise energetické RMH
1124/21RM/2019 - Zpráva z pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko
ve dnech 27. - 30. června 2019
1125/21RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
1126/21RM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 355/OSRM/2017 ze dne 12.07.2017
a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při
realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
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1127/21RM/2019 - Program na poskytování návratných finančních výpomocí – I.
1128/21RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2020
1129/21RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, Smlouva o podmínkách
užívání - elektrokola
1130/21RM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu města Havířova
v letech 2018-2025“
1131/21RM/2019 - Souhlas s přijetím daru PO
1132/21RM/2019 - Souhlas s přijetím daru PO a revokace usnesení
1133/21RM/2019 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury
1134/21RM/2019 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov
1135/21RM/2019 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ZŠ Jarošova Havířov
1136/21RM/2019 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – navýšení nejvyššího
povoleného počtu žáků v oboru - ZŠ K. Světlé Havířov
1137/21RM/2019 - Souhlas se změnou ceny pořizovaného konvektomatu
a jeho financováním – ZŠ Mládežnická Havířov
1138/21RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části
OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním
subjektům
1139/21RM/2019 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu
Baník Havířov, z.s., na spolufinancování projektu TJ – Havířov - Centrum
reprezentace stolního tenisu II. etapa v roce 2019
1140/21RM/2019 - Navýšení poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu
Baník Havířov, z.s., na spolufinancování projektu TJ – Havířov - Centrum
reprezentace stolního tenisu II. etapa v roce 2020
1141/21RM/2019 - Návrh úpravy Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Havířova
1142/21RM/2019 - Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MKS Havířov
1143/21RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 578/1, k.ú. Bludovice
1144/21RM/2019 - Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR, do majetku města
1145/21RM/2019 - Výkup pozemku parc.č. 3878, k.ú. Havířov-město
1146/21RM/2019 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Šumbark, v majetku
Asental Land, s.r.o.
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1147/21RM/2019 - Záměr výpůjčky pozemků v kat. území Šumbark
1148/21RM/2019 - Pronájem pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti DREMILO s.r.o.
1149/21RM/2019 - Dodatek k nájemní smlouvě uzavřené s Lesy České republiky, s.p.
1150/21RM/2019 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice dohodou
1151/21RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Reko MS Havířov II. etapa 1. část“
1152/21RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Reko MS Havířov II. etapa 3. část“
1153/21RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti
1154/21RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
1155/21RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
1156/21RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
1157/21RM/2019 - Obecný záměr pronájmu části nemovité věci
1158/21RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí
1159/21RM/2019 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím
1160/21RM/2019 - Darování movitých věcí Městskému kulturnímu středisku Havířov
a Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci
1161/21RM/2019 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty
města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2019
1162/21RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 74. – 116.
1163/21RM/2019 - Vítězné návrhy Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2019
1164/21RM/2019 - Poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace
Domov seniorů Havířov
1165/21RM/2019 - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Havířov
1166/21RM/2019 - Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu
1167/21RM/2019 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2019
1168/21RM/2019 - Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova
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1169/21RM/2019 - „Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, projekt Taxík Maxík“ – přijetí daru,
podmínky provozování a výpůjčka motorového vozidla
1170/21RM/2019 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních pobytů
v roce 2020
1171/21RM/2019 - Sjednocení typů laviček
1172/21RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města
1173/21RM/2019 - Dodatek č. 2 ke „Smlouvě č. 500/OKS/2018 o nájmu nemovitých věcí
1174/21RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019
1175/21RM/2019 - Opatření obecné povahy – změna č. 4 Územního plánu Havířov
1176/21RM/2019 - VZ/413/OÚR/19 – „Střecha křídla E budovy MMH“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
1177/21RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
1178/21RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím nadačního příspěvku NROS a uzavřením
smlouvy
1179/21RM/2019 - Žádost o poskytnutí výpůjčky prostor
1180/21RM/2019 - Změna v povodňové komisi
1181/21RM/2019 - „Kancelářské potřeby 2020-2021“ - změna podmínek zadávacího řízení
1182/21RM/2019 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
1183/21RM/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet
za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
1184/21RM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – informace o valné hromadě konané dne 15.8.2019
1185/21RM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – přechod akcií
na hlavního akcionáře
1186/21RM/2019 - Žádost o povolení stavebních úprav v obecním bytě
1187/21RM/2019 - Jmenování vedoucího odboru kancelář primátora MMH
1188/21RM/2019 - VZ/414/KP/19 – „Tiskový mluvčí“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
1189/21RM/2019 - Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 23.09.2019
1190/21RM/2019 - „Vytvoření koncepce rozvoje a strategie nákupů ICT“ – žádost
o prodloužení termínu předání
1191/21RM/2019 - Jmenování vedoucího organizačního odboru
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1192/21RM/2019 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města
1193/21RM/2019 - OŘ/177/MRA/19 – Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d,
Havířov - Podlesí - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
1194/21RM/2019 - ZPŘ/397/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“
– změna podmínek zadávacího řízení
1195/21RM/2019 - Zahraniční pracovní cesta na „Den české státnosti“
ve dnech 15. –17. 9. 2019 do města Tallinn v Estonsku
1196/21RM/2019 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 11.9.2019
1197/21RM/2019 - Poděkování ředitelce MKS
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USNESENÍ
z 21. schůze Rady města Havířova, konané dne 09.9.2019
1110/21RM/2019 - Zvolení ověřovatele 21. schůze RMH, konané dne 09.09.2019____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 21. schůze Rady města Havířova, konané
dne 09.09.2019
pana Ing. Jiřího MARTINKA, MBA
1111/21RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 20. schůze RMH, konané dne 19. srpna 2019___
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 20. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 19. srpna 2019.
1112/21RM/2019 - Schválení pořadu 21. schůze RMH, konané dne 09.09.2019______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 21. schůze Rady města Havířova, konané dne 09.09.2019
dle přílohy.

1113/21RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 20. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4642/88RM/2018

Pronájem části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice
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vypouští
úkoly: krátkodobé
866/17RM/2019
957/19RM/2019
960/19RM/2019
961/19RM/2019
962/19RM/2019
963/19RM/2019
967/19RM/2019
1011/19RM/2019

1021/20RM/2019
1024/20RM/2019

1025/20RM/2019
1060/20RM/2019
1062/20RM/2019
1063/20RM/2019
1064/20RM/2019
1076/20RM/2019
1078/20RM/2019
1079/20RM/2019
1084/20RM/2019
1086/20RM/2019
1091/20RM/2019
1096/20RM/2019
1097/20RM/2019
1099/20RM/2019

Uzavření Dohody o finančním vypořádání s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR
Nájem pozemku parc. č. 1310/2, k.ú. Dolní Suchá,
v majetku Lesů České republiky, s.p.
Zřízení pozemkové služebnosti
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce,a.s.
Pronájmy částí nemovitých věcí
ZPŘ/248/OÚR/19 - „Snižování spotřeby energie MŠ
Moravská, detaš. pracoviště U Školy, Havířov – Dolní
Suchá“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o uzavření
smlouvy
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
OŘ/178/MRA/19 „Sanace zdravotního střediska na ul.
Generála Svobody 280/24, Havířov - Šumbark“rozhodnutí o vyloučení účastníka
z účasti v zadávacím řízení
UŘ/250/MRA/19 - „Příprava projektových dokumentací“ rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení
Změna v rejstříku škol a školských zařízení – navýšení
kapacity ZŠ K. Světlé Havířov
Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského
zařízení
Výjimečné zařazení do platové třídy a stanovení platu
ředitelkám mateřských škol
Stanovení platu řediteli ZŠ Školní Havířov od 1. 9. 2019
Vyjádření k žádosti Správy silnic Moravskoslezského
kraje
Žádost o podporu projektu TAČR – Program prostředí pro
život
„Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.458/OÚR/19
„Střecha křídla E budovy MMH“ - zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Souhlas s odesláním písemnosti starostovi obce Těrlicko
Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního
daru a uzavřením smlouvy
Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Šenov
pro rok 2019 a uzavření smlouvy
Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního
fondu RESIDOMO
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1102/20RM/2019
1104/20RM/2019
1106/20RM/2019
1108/20RM/2019
1109/20RM/2019

Rozhodnutí o žádosti předsedy Kontrolního výboru o
vzdálený přístup k elektronickým materiálům Rady města
Havířova
Dodatek smlouvy s Restaurací Radnice – závodní
stravování
„Tiskový mluvčí“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku
malého rozsahu
„Přednádražní prostor Havířov“ - zrušení zadávacího řízení
s novým odůvodněním
SSRZ – odvolání ředitele

1114/21RM/2019 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2019_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem
pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:
1. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
o částku 21 000 Kč na nákup koloběžek, stojanů a kompresoru na kola,
nájezdové plošiny a na spotřební materiál (drobná údržba dětského
dopravního hřiště),
2. Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754
o částku 24 200 Kč na nákup jízdních kol, odrážedel a cyklistických přileb
pro dětské dopravní hřiště
3. Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754
o částku 1 600 Kč na nákup 4 ks cyklistických přileb
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
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1115/21RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací
z programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta
2019 až 2020
Udělení souhlasu s nabytím majetku v souvislosti s přijetím dotace MV ČR
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o státní účelovou dotaci ve třetím kole dotačního programu
„Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2019 až 2020
vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na realizaci těchto dílčích
projektů:
projekty
„Havířov – Pořízení termovize pro MP Havířov“
„Havířov – Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Nad Tratí,
Havířov-Dolní Suchá“
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. nabytí movitého majetku v souvislosti s pořízením termovize
v pořizovací hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města
financovaného z programu č. 314 090 Podpora bezpečnosti
v obcích v souvislosti s migrací
2. nabytí nemovitého majetku týkající se rozšíření veřejného osvětlení
financovaného z programu č. 314 090 Podpora bezpečnosti
v obcích v souvislosti s migrací
uložit ekonomickému odboru
1. zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu
na rok 2020 přijetí státní účelové dotace ve výši 1 650 000 Kč v rámci
programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací do příjmů
města
2. zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 o částku 1 200 000 Kč na realizaci
projektu v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích souvislosti
s migrací, a to: projektu „Havířov – Pořízení termovize pro MP Havířov“
3. zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 o částku 450 000 Kč na realizaci
Projektu „Havířov – Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Nad Tratí,
Havířov-Dolní Suchá“
a to za předpokladu, že projekt bude výběrovou komisí Programu doporučen
a následně schválen odborem prevence kriminality MV ČR
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1116/21RM/2019 - OŘ/178/MRA/19 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody
280/24, Havířov - Šumbark“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky______
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/178/MRA/19 „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24,
Havířov - Šumbark“ společnosti Beskydská stavební a.s, Frýdecká 225, Staré
Město, 739 61 Třinec, IČ: 28618891, s celkovým počtem 93,52 bodů
a nabídkovou cenou 16 531 391,00 Kč bez DPH (20 002 983,00 vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/178/MRA/19 - „Sanace
zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov - Šumbark“
takto:
2. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice,
IČ: 26807947, s celkovým počtem 91,43 bodů
a nabídkovou cenou 15 000 000,00 Kč bez DPH
3. místo: THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČ: 42766991, s celkovým počtem 87,71 bodů
a nabídkovou cenou 15 841 746,00 Kč bez DPH.
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 4
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou OŘ/178/MRA/19 - „Sanace
zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov - Šumbark“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 4
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele
předložením všech dokladů
dle § 122 odst. 3 zákona
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2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o vyloučení
a rozhodnutí o výběru
1117/21RM/2019 - UŘ/175/MRA/19 - „Sanace Zdravotního střediska
na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá“- rozhodnutí
o zadání veřejné zakázky__________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/175/MRA/19 „Sanace Zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá“
společnosti MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 27776506, s nabídkovou cenou 12 172 784,37 Kč bez DPH a termínem
realizace 169 kalendářních dní
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky UŘ/175/MRA/19 - „Sanace
Zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá“ takto:
2. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem Bruzovice 88,
739 36 Bruzovice, IČ: 26807947,
s nabídkovou cenou 13 219 577,67 Kč bez DPH
a termínem realizace 150 kalendářních dní
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou UŘ/175/MRA/19 - „Sanace Zdravotního
střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 2
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: po splnění podmínek
účasti vybraného
dodavatele
předložením všech
dokladů dle § 122
odst. 3 zákona
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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
1118/21RM/2019 - OŘ/177/MRA/19 „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d,
Havířov – Podlesí“- rozhodnutí o vyloučení účastníků z účasti
v zadávacím řízení________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o vyloučení účastníka INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky,
709 00 Ostrava, IČ: 25873261, z účasti v zadávacím OŘ/177/MRA/19
„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d, Havířov – Podlesí“,
neboť nesplnil zadávací podmínky v rozsahu uvedeném v bodě 14.4
Podrobných podmínek zadávací dokumentace. Účastník 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.
2. o vyloučení účastníka MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh,
700 30 Ostrava, IČ: 27776506, z účasti v zadávacím OŘ/177/MRA/19
„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d, Havířov – Podlesí“,
neboť nesplnil zadávací podmínky v rozsahu uvedeném v bodě 14.4
Podrobných podmínek zadávací dokumentace. Účastník 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. 3 a č. 4
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ukládá
odeslat Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti
v zadávacím řízení, ve znění příloh č. 3 a č. 4
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 30.09.2019
1119/21RM/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 1100/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
b) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1123/2, Havířov - Město
pořadí žadatelů: 1. ……………………
c) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Jana Žižky 805/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
d) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Česká 1203/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
e) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
f) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
g) Byt č. 45 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
h) Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
2. ……………………
i) Byt č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Zednická 314/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
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j) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
k) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
l) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
m) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Bieblova 611/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
2. ……………………
n) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1149/18, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
o) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Lidická 1177/52b, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
2. ……………………
p) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1106/9, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
q) Byt č. 57 o velikosti 1+3 na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
r) Byt č. 26 o velikosti 1+4 na ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
Z: vedoucí právního odboru
a vnitřních věcí společnosti
MRA, s.r.o.
T: 01.10.2019
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1120/21RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí
z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 8. 2019 a 1. 9. 2019 dle
přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
1121/21RM/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 30. 9. 2019 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
1122/21RM/2019 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova
prostřednictvím MRA, s.r.o. od 15. 9.2019____________________________
Rada města Havířova
s ch v a l u j e
Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova
prostřednictvím MRA, s.r.o. s účinností od 15. 9. 2019, ve znění přílohy č. 1
ukládá
doručit schválené znění Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního města
Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov-Město, IČO: 64084744 2
Z: vedoucí OPS
T: 14.09.2019
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1123/21RM/2019 - Změna ve složení Komise energetické RMH__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Richarda Zeliny, člena Komise energetické
ke dni 31. srpnu 2019 z pracovních důvodů
jmenuje
do funkce člena Komise energetické pana Ing. Petra Špoka.
1124/21RM/2019 - Zpráva z pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko
ve dnech 27. - 30. června 2019______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro
ekonomiku a správu majetku ve dnech 27. - 30. června 2019 do města Omiš
v Chorvatsku na akci „Slavnostní zahájení 53. festivalu Dalmátských Kapel“
1125/21RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu
o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR,
případně jiných zdrojů ke dni 02. 09. 2019 dle příloh
1126/21RM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 355/OSRM/2017 ze dne 12.07.2017
a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při
realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
Rada města Havířova
doporučuje Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ č. 355/OSRM/2017 ze dne
12.07.2017, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí,
reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským krajem, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692
o prodloužení termínu pro spolufinancování výměny kotlů statutárním
městem Havířovem i na rok 2020
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2. poskytnutí dotace ve výši 67.500,00 Kč z rozpočtu statutárního města
Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, dle přílohy č. 1
3. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Havířova
na
spolufinancování
projektu
„Kotlíkové
dotace
v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu
Životní
prostředí,
reg.
č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 2. tohoto usnesení
pověřit primátora města Havířova podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o spolupráci č. 355/OSRM/2017 a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
Z: vedoucí KP
T: 31.10.2019
1127/21RM/2019 - Program na poskytování návratných finančních výpomocí – I.___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informaci, že k 30. 08. 2019 nebyla žádost města o podporu
v rámci Výzvy č. 1/2019 programu Státního fondu životního prostředí
akceptována
schválit
1. vyhlášení Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu
kotlů - I. (dále jen „Program I“) fyzickým osobám, které vlastní nemovitost
na území města Havířova a jsou uvedeni v Seznamu, který tvoří přílohu
žádosti města podporu v rámci Výzvy č. 1/2019 podanou SFŽP včetně 20%
rezervy za těchto podmínek:
- splnění zákonných podmínek pro poskytnutí návratné finanční výpomoci,
- návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadatelům, se kterými byla
uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
- návratná finanční výpomoc musí být účelově vázána výhradně na zajištění
výměny nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj,
- splácení bude zahájeno do 10 pracovních dnů od připsání dotace poskytnuté
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
formou první zvýšené splátky (ve výši poskytnuté dotace),
- ve lhůtě do 30 dnů od doložení finančního vypořádání splatí celou
nevyužitou část poskytnuté návratné finanční výpomoci,
- návratná finanční výpomoc je bezúročná po celou dobu splácení
dle sjednaného splátkového kalendáře,
- návratnou finanční výpomoc lze ze strany fyzické osoby kdykoliv
a bez sankce splatit,
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- měsíční splátka s výjimkou první zvýšené splátky činí 2000 Kč,
- výměna kotle musí být realizována do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci a ve stejné lhůtě musí žadatel
doložit finanční vypořádání,
- výměna kotle musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2019,
- úplná žádost musí být podána do 20. 11. 2019
- maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let
uložit ekonomickému odboru zapracovat finanční prostředky ve výši
2,0 mil. Kč na poskytování návratných finančních výpomocí do návrhu úprav
rozpočtu na rok 2019 a navýšit tím výdajovou část rozpočtu ekonomického
odboru (OJ 13)
Z: vedoucí EO
T: 10/2019
zrušit v usnesení číslo 171/7ZM/2019 v části schvaluje bod 3.
1128/21RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
Podpora terénní práce pro rok 2020_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní práce
pro rok 2020
pověřuje
primátora statutárního města Havířov podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu s výzvou pro
předkládání žádostí
Z: vedoucí KP
T: 20.09.2019
1129/21RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, Smlouva o podmínkách
užívání - elektrokola______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě s Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, jejímž
předmětem jsou 4 ks elektrokol a 1 ks dobíjecího stojanu dle přílohy č. 1
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
výpůjčce a budoucí darovací smlouvě s Moravskoslezským krajem, jejímž
předmětem jsou 4 ks elektrokol a 1 ks dobíjecího stojanu
ukládá
předložit k podpisu smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě
s Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem jsou 4 ks elektrokol a 1 ks
dobíjecího stojanu
Z: vedoucí KP
T: 9/2019
souhlasí
s předáním 4 ks elektrokol a 1 ks dobíjecího stojanu příspěvkové organizaci
města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, se sídlem Těšínská
1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách užívání s příspěvkovou organizací města
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, jejímž předmětem jsou 4 ks
elektrokol a 1 ks dobíjecího stojanu dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o podmínkách užívání s příspěvkovou organizací města Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov, jejímž předmětem jsou 4 ks elektrokol a 1 ks
dobíjecího stojanu
ukládá
předložit k podpisu smlouvu o podmínkách užívání s příspěvkovou organizací
města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, jejímž předmětem
jsou 4 ks elektrokol a 1 ks dobíjecího stojanu
Z: vedoucí KP
T: 9/2019
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1130/21RM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu města Havířova
v letech 2018-2025“_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Plán rozvoje
sportu města Havířova v letech 2018-2025 dle přílohy č. 1
1131/21RM/2019 - Souhlas s přijetím daru PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím daru příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
- finanční dar ve výši 2 079,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na zajištění
školního stravování jednoho znevýhodněného žáka školy v období školního
roku 2019/2020 od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2020
1132/21RM/2019 - Souhlas s přijetím daru PO a revokace usnesení_______________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 978/19RM/2019
souhlasí
s přijetím daru příspěvkovou organizací města Mateřská škola Havířov-Podlesí
Balzacova 2/1190, IČO: 61988685:
- dárkové poukázky ve výši 10 000,00 Kč od Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
28. října 117, 702 18 Ostrava - odměna za umístění v soutěži
„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“
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1133/21RM/2019 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na
rok 2019, a to formou zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím
takto:
1. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši
320 000 Kč na dofinancování výjimky z počtu žáků
2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 245 000 Kč na dofinancování výjimky
z počtu žáků
3. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 8 000 Kč – Havířovská
liga ZŠ – za umístění (1. místo)
4. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČO: 48805513 ve výši 6 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění
(2. místo)
5. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 6 000 Kč – Havířovská
liga ZŠ – za umístění (2. místo)
6. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČO: 62331230 ve výši 5 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění
(3. místo)
7. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČO: 48805475 ve výši 3 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění
(4. místo)
8. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okre Karviná,
IČO: 48805424 ve výši 2 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění
(5. místo)
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV.
na rok 2019 výše uvedené usnesení
Z: vedoucí EO
T: září 2019
1134/21RM/2019 -Vyřazení investičního majetku – ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace, IČO: 48805289
- interaktivní tabule, výrobní číslo FX77WD-01910,
inventární číslo HIVM – 022/35 v pořizovací ceně 50 000,- Kč včetně DPH
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1135/21RM/2019 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ZŠ Jarošova Havířov
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové
organizaci
města
Základní
škole
Havířov-Šumbark
Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958165,
zastoupené ředitelem Mgr. Přemyslem Čapandou, pronájem části nemovité věci
na dobu neurčitou fyzické osobě:
Michalu Dudovi, trvale bytem: ……………………, za podmínek:
předmět nájmu:
účel:
výměra:
doba nájmu:

pronájem části pozemku parcely č. 689/1, k.ú. Šumbark
zahrádka
část pozemku parc. č. 689/1 o rozměru 468 m2
od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou

1136/21RM/2019 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – navýšení nejvyššího
povoleného počtu žáků v oboru - ZŠ K. Světlé Havířov_________________
Rada města Havířova
schvaluje
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-C/01 Základní škola
ze 450 žáků na 500 žáků příspěvkové organizaci Základní škola
Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372, IČO: 48805424 v mimořádném termínu,
a to s účinností od 30. 9. 2019
ukládá
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: ihned
1137/21RM/2019 - Souhlas se změnou ceny pořizovaného konvektomatu
a jeho financováním – ZŠ Mládežnická Havířov_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958114) navýšení ceny investičního movitého
majetku (konvektomat a digestoř) o 22 000,00 Kč k původně schválené ceně
investičního majetku 456 073,00 Kč včetně DPH v souvislosti s výsledkem
veřejné zakázky
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířov
schválit Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958114)
1. snížení schváleného příspěvku na provoz na rok 2019 o částku 22 000,00 Kč
2. převod do fondu investic částku ve výši 22 000,00 Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz
o 22 000,00 Kč a navýšit investiční příspěvek na konvektomat o 22 000,00 Kč
do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019 ZŠ Mládežnická Havířov
1138/21RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části
OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním
subjektům_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informaci o změně názvu subjektu Andělé Stromu života
pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 03632661 na nový název Andělé
stromu života p.s., IČO 03632661
schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2019 subjektům:
a) z mimosportovní sféry v celkové výši
20 000 Kč, dle přílohy č. 1, 2
b) ze sportovní sféry v celkové výši
327 200 Kč, dle přílohy č. 3
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného
ZMH usn. č. 931/24ZM/2018 ze dne 14. 2. 2018 s fyzickými a právnickými
osobami ve schválené výši dle bodu 1) tohoto usnesení
pověřit
1. vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně)
v jednotlivých případech,
2. náměstkyni pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč
v jednotlivých případech
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1139/21RM/2019 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu
Baník Havířov, z.s., na spolufinancování projektu TJ – Havířov - Centrum
reprezentace stolního tenisu II. etapa v roce 2019______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov,
z.s., IČO 18055991, na realizaci projektu „TJ - Havířov - Centrum reprezentace
stolního tenisu II. etapa“ ve výši 30,00 mil. Kč, registrační list
č. 133D531009107
schválit poskytnutí investiční dotace z Fondu veřejně prospěšných aktivit
výdajové části OJ 10
- Ostatní dotace a dary rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2019
Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991,
ve výši 12,00 mil. Kč na spolufinancování projektu „TJ - Havířov - Centrum
reprezentace stolního tenisu II. etapa“
pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace
Z: vedoucí OŠK
T: 31.10.2019
1140/21RM/2019 - Navýšení poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu
Baník Havířov, z.s., na spolufinancování projektu TJ – Havířov - Centrum
reprezentace stolního tenisu II. etapa v roce 2020______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost o navýšení dotace Sportovního klubu stolního tenisu
Baník
Havířov,z.s.,
IČO
18055991,
na
realizaci
projektu
„TJ - Havířov - Centrum reprezentace stolního tenisu II. etapa“
ve výši 8,00 mil. Kč v roce 2020
schválit navýšení poskytnutí investiční dotace o 8,00 mil. Kč Sportovnímu
klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, na spolufinancování
projektu „TJ - Havířov - Centrum reprezentace stolního tenisu II. etapa
z rozpočtu města Havířova na rok 2020
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2020
poskytnutí investiční dotace ve výši 8,00 mil. Kč Sportovnímu klubu stolního
tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991
Z: vedoucí EO
vedoucí OŠK
T: 31.10.2019
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1141/21RM/2019 - Návrh úpravy Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Havířova__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu, s účinností od 1. 10. 2019.
uložit odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2019
1142/21RM/2019 - Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MKS Havířov_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,
IČO: 00317985, Hlavní 246/31a, Havířov-Město, zvýšení příspěvku na provoz
v celkové výši 467 340,00 Kč včetně DPH z důvodu navýšení hodinových
sazeb za požární a bezpečnostní služby dle důvodové zprávy
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz
o 467 340,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019 výše uvedené
příspěvkové organizaci
1143/21RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 578/1, k.ú. Bludovice_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc.č. 578/1,
ost.plocha, odměřenou GP č.zak. 4499-46/2019 a nově označenou jako
pozemek parc.č. 578/10 o výměře 42 m2, kat. území Bludovice manželům
Pavlovi Pisklákovi a Martině Pisklákové, bytem …………………………..
za účelem zřízení odstavné plochy před domem čp. 992 za tržní cenu ve výši
540,00 Kč/m2, tj. celkem za 22.680,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování
znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
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1144/21RM/2019 - Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR, do majetku města___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit bezúplatné nabytí pozemků v majetku
České republiky, s nimiž přísluší hospodařit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,
Nové Město, IČO 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova,
a) v k.ú. Šumbark pozemek parc. č. 692/5, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 711 m2, zastavěný chodníkem s přilehlou ochrannou veřejnou
zelení v majetku města
b) v k.ú. Bludovice pozemek parc. r. 2043/19 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 3 m2 a pozemek parc. r. 2043/19 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 9 m2, oba zastavěné místní komunikací v majetku města
1145/21RM/2019 - Výkup pozemku parc.č. 3878, k.ú. Havířov-město_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup pozemku parc.č. 3878, ost.
plocha o výměře 4 668 m2, katastr. území Havířov-město od paní
Bc. Markéty Kijonkové, bytem ………………………….. za smluvní cenu
ve výši 100.000,00 Kč, tj. cca 21,42 Kč/m2
1146/21RM/2019 -Výkup pozemků k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Šumbark, v majetku
Asental Land, s.r.o._______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup pozemků zastavěných
komunikacemi v majetku města, či navazujících na majetek města, ve
vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00
Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 277 69 143, v k.ú. Dolní Suchá:
parc. č. 153/2, ostatní plocha, o výměře 282 m2, za 107,00 Kč/m2,
tj. celkem 30.174,00 Kč
parc. č. 2755/48 ostatní plocha, o výměře 71 m2, za 67,00 Kč/m2,
tj. celkem 4.757,00 Kč
parc. č. 2737/2 ostatní plocha, o výměře 2.049 m2, za 134,00 Kč/m2,
tj. celkem 274.566,00 Kč
parc. č. 1898/4 ostatní plocha, o výměře 587 m2, za 67,00 Kč/m2,
tj. celkem 39.329,00 Kč
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v k.ú. Šumbark:
parc. č. 2331 ostatní plocha, o výměře 474 m2, za 67,00 Kč/m2,
tj. celkem 31.758,00 Kč
parc. č. 1190/4 ostatní plocha, o výměře 51 m2 za 50,00 Kč/m2,
tj. celkem 2.550,00 Kč,
přičemž dohodnutá kupní cena pozemků činí za celk. výměru 3.514 m2 celkem
383.134,00 Kč a může být uhrazena ve dvou splátkách, se splatností nejpozději
do 31. 3. 2020
1147/21RM/2019 - Záměr výpůjčky pozemků v kat. území Šumbark______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky pozemků parc.č. 1964/4, ost.plocha o výměře 395 m2, parc.č.
1964/5, ostatní plocha o výměře 398 m2 a částí pozemků parc.č. 1917/1, ost.
plocha o výměře cca 1.900 m2 a parc.č. 1964/1, ost.plocha o výměře
cca 670 m2, vše v kat. území Šumbark pobočnému spolku SH ČMS – Sboru
dobrovolných hasičů Havířov Město se sídlem Havířov-Šumbark, Požárnická
545/17a, IČO: 65468104 za účelem zřízení sportovního areálu s výcvikovým
prostorem pro mládež na dobu 10 let se závazkem udržování pozemků na
náklady sboru
1148/21RM/2019 - Pronájem pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti DREMILO s.r.o.______
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 34, parc.č. 35, parc.č. 63/2 a části pozemků parc.č.
37 a parc.č. 63/17, odměřených GP č. zak. 1385-113/2019 a sloučených do
jedné parcely označené jako parc.č. 63/2, k.ú. Dolní Suchá o celkové výměře 8
920 m2 společnosti
DREMILO s.r.o., se sídlem Sládkova 372/, 702 00
Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 04564341 (dále jen „společnost“) za účelem
dřevovýroby (budovy pro zpracování dřeva, pily, truhlářství a s tím související
stavby pro provozování dřevovýroby (dále jen „Stavba“) za smluvní nájemné
ve výši 1.000,00 Kč + DPH měsíčně, tj. celkem ročně 12.000,00 Kč + DPH za
účelem územního a stavebního řízení stavby.
Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:
1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.10.2019 do doby
zřízení věcného práva stavby,
maximálně však na dva roky,
tj. do 30.09.2021.
2. Nájem může být ukončen uplynutím sjednané doby, dohodou, výpovědí nebo
odstoupením.
3. Společnost do 12 měsíců od účinnosti nájemní smlouvy doručí městu územní
rozhodnutí pro Stavbu s vyznačenou doložkou právní moci, a to nejpozději
do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí.
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4. Společnost do 20 měsíců od účinnosti nájemní smlouvy doručí městu
stavební povolení pro Stavbu s vyznačenou doložkou právní moci, a to
nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
5. Město do 30 dnů ode dne doručení pravomocného stavebního povolení
vyhotoví a zašle společnosti návrh smlouvy o zřízení věcného práva stavby
a vyzve společnost k jejímu uzavření. Uzavření smlouvy o zřízení věcného
práva stavby schvaluje Zastupitelstvo města Havířova.
6. Společnost uzavře smlouvu o zřízení věcného práva stavby do 30 dnů
ode dne, kdy mu návrh smlouvy o zřízení věcného práva stavby byl doručen.
7. Společnost začne s realizací Stavby až po provedeném vkladu věcného práva
stavby do katastru nemovitostí.
8. Nesplnění podmínek uvedených v bodě 3 až 6 tohoto usnesení může být
důvodem pro odstoupení od nájemní smlouvy.
Poruší-li společnost závazky a podmínky uvedené v bodě 3,4 a 6,7 tohoto
usnesení bude město účtovat společnosti smluvní pokutu ve výši 10.000,00
Kč za každé porušení. Nárok na smluvní pokutu nevzniká v případech, kdy
k prodlení s plněním povinností společnosti prokazatelně nedojde z důvodů
na její straně.
9. Nebude-li společnost realizovat sjednaný účel, bude město účtovat
společnosti smluvní pokutu ve výši ročního nájemného.
10. V případě, že nebude uzavřena smlouva o věcném právu stavby a nájem
skončí, společnost vrátí městu Pozemky do tří měsíců od skončení nájmu.
Nevrátí-li společnost pozemky městu do tří měsíců od skončení nájmu
bude město účtovat společnosti smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč
za každý započatý měsíc prodlení s vrácením pozemků.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní
smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
1149/21RM/2019 - Dodatek k nájemní smlouvě uzavřené s Lesy České republiky, s.p._______
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 687/EO/19, ze dne 1. 8. 2019,
kterým se upravuje rozsah nájmu k části pozemku parc. č. 1310/2,
k. ú. Dolní Suchá, z původní výměry 217 m2 na novou výměru 424 m2,
dle GP č. 1201-54/2014 označené jako parc. č. 1310/8, ve vlastnictví Lesů
České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, zastavěné komunikací a veřejným
osvětlením v majetku města s tím, že nájem se sjednává na dobu určitou
od 1. 10. 2019 do 31. 7. 2024 a před sjednanou dobou může být ukončen
převodem předmětu nájmu do majetku města, přičemž roční nájemné stanovené
pronajímatelem ve výši 26,53 Kč/m2, činí při výměře 424 m2
celkem 11.249,00 Kč/rok + DPH
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1
k nájemní smlouvě
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2019
1150/21RM/2019 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice dohodou_
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 257/1 o výměře 18 m2, označeného
jako parc.č. 257/4, kat. území Bludovice, na kterém je umístěna stavba
prodejního stánku PNS s prodejem novin, časopisů a tabákových výrobků v
majetku pana
Romana
Ošívky, bytem …………………………..,
a to dohodou k 30.09.2019
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody
o ukončení smlouvy o nájmu č. E/230/MJP/05
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2019
1151/21RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Reko MS Havířov II. etapa 1. část“_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 113/1, 113/8, 202/1,
202/5, 202/84, 202/85, 203/16, 205/5, 205/4 , 202/34 (podíl 4/6), k.ú.
Bludovice (dále jen „pozemky“)
o výměře cca 1.999,00 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 200,00 Kč/m2 + 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 1. část“
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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
1152/21RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Reko MS Havířov II. etapa 3. část“_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 51, 53/2, 72, 73, 85,
88/1, 90/1, 92/1, 109/1, 113/2, 117/1, 117/2, 118, 128, 132, 136, 137/2, 137/4,
144, 145, 152, 202/1, 202/72, k.ú. Bludovice (dále jen „pozemky“) o výměře
cca 2.570,00 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 200,00 Kč/m2 + 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 3. 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
1153/21RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,
k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1.375,00 Kč + DPH (o výměře 11,00 m2 - graficky označeno
v GP písmenem „D“), za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 5,00 m2 - graficky označeno
v GP písmenem „A“) a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve
výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 13,00 m2 - graficky označeno v GP
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písmeny „B“ a „C“ ) dle GP č. 4391-133/2018 ze dne 22.01.2019 ve prospěch
pozemku parc.č. 2722/2, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 310,
jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky MUDr. Otakar Lucák
a MUDr. Hana Lucáková, oba bytem …………………………..,
na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1154/21RM/2019 -Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města a to parc.č.
392/2, k.ú. Šumbark spočívající v povinnosti strpět uložení kanalizační stoky,
v právu chůze a jízdy motorovými vozidly a mechanismy při provádění
kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže kanalizační stoky a v povinnosti
zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů ovocných či lesních
stromů, víceletých keřů nad uloženou kanalizační stokou v rámci stavby „
Havířov- Šumbark- ul. Okružní - rekonstrukce stoky BII “ za jednorázovou
úhradu ve výši 26.000,00 Kč + DPH, o výměře 130 m2 dle GP č. 1931-4/2019
ze dne 02.04.2019, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem : 28. října
1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1155/21RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 709/2, k.ú. Dolní Datyně spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy zemního
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kabelového vedení NN v rámci stavby číslo IV-12-8015455/05, Havířov 81/7,
příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,70 m2 dle
GP č. 766-35/2019 ze dne 31.05.2019, na dobu neurčitou ve prospěch
oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1156/21RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s._________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2603/1,
k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování
a opravování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě- HDPE trubky s optickým kabelem, rozvaděčem veřejné komunikační sítě
je skříň mDSLAM450 v rámci stavby „16010-043961
RVDSL1827_M_T_HAVD382-HAVD1HR_MET“ za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,33 m2 dle GP č. 3195-100/2019 ze dne
06.05.2019, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti - Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČO: 040 84 063
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1157/21RM/2019 - Obecný záměr pronájmu části nemovité věci__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
že do veřejné soutěže p. č. 3/EO/2019 na pronájem části nemovité
věci – místnosti č. 318 ve 3. nadzemním podlaží části H budovy
Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebyla podána žádná nabídka
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schvaluje
obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,19 m2
ve 3. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2,
Havířov-Město
1158/21RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 19,20 m2
v suterénu obytného domu ul. Horymírova 1171/3, Havířov-Město,
p. Markétě Rapkové, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 6,05 m2
v suterénu obytného domu ul. Jaselská 1196/2a, Havířov-Město,
p. Ing. Zbyňku Szostekovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. pronájem části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 20 m2 v suterénu
obytného domu ul. Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark, p. Milanu Mušukovi,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
4. pronájem části nemovité věci – části střechy k umístění 3 ks stožárů
na instalaci antén a střešní nástavby k umístění základnové stanice na
obytném domě ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, společnosti
Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, k provozování
technologického zařízení mobilního operátora, za podmínek:
- roční nájemné 104.653,00 Kč bez DPH
- nájem na dobu určitou do 31. 12. 2024
- úprava nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ
- zřízení samostatného měření el. energie
5. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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6. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné za provozní prostory 1.113,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 223,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, předpoklad
od února 2020
7. pronájem části nemovité věci – garážového stání č. 8 o výměře 19,61 m2
v suterénu domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 1512/3,
Havířov-Město, p. Pavlu Klimešovi, bytem Jaselská 1191/8, Havířov-Město,
ke garážování osobního vozidla, za podmínek:
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
8. pronájem části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 11.42 m2
v suterénu obytného domu ul. Jaroslava Vrchlického 1479/16,
Havířov-Podlesí, spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
IČO: 04084063, k umístění traťového rozvaděče, za podmínek:
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
1159/21RM/2019 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí skutečnost, že:
a) pozemek parc. č. 2207, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 2.619 m2 v účetní ceně 1.475.600,00 Kč, se kterým
hospodaří příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, byl
rozdělen na pozemek parc. č. 2207/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 2.556 m2 v účetní ceně 1.439.541,05 Kč a na
pozemek parc. č. 2207/2, k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 64 m2 v účetní ceně 36.058,95 Kč, jehož součástí je nově evidovaná
budova bez čísla evidenčního – garáž v účetní ceně 320.000,00 Kč
b) pozemek parc. č. 1159, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – zeleň
o výměře 24.966 m2 v účetní ceně 39.237,00 Kč, který je v majetku
statutárního města Havířova, byl rozdělen na pozemek parc. č. 1159/1, k. ú.
Havířov-město, ostatní plocha – zeleň o výměře 24.429 m2 v účetní ceně
38.393,05 Kč a pozemek parc. č. 1159/2, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha
– ostatní komunikace o výměře 537 m2 v účetní ceně 843,95 Kč, jehož
součástí je nově evidovaná stavba parkoviště v účetní ceně 257.460,00 Kč
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schválit
1. vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací dle § 27 odst. 2
písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) pozemku parc. č. 2207, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 2.619 m2 v účetní ceně 1.475.600,00 Kč,
z hospodaření příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a,
IČO: 00306754
b) části pozemku parc. č. 2105/705, k. ú. Šumbark, ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 178 m2 v účetní ceně 916,70 Kč, z hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark Moravská
29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131
2. předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím dle § 27 odst. 2
písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) pozemku parc. č. 2207/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 2.556 m2 v účetní ceně 1.439.541,05 Kč, pozemku
parc. č. 2207/2, k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
64 m2 v účetní ceně 36.058,95 Kč a budovy bez čísla evidenčního – jiné
stavby, stojící na pozemku parc. č. 2207/2, k. ú. Havířov-město, v účetní
ceně 320.000,00 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a,
IČO: 00306754
b) pozemku parc. č. 1159/2, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 537 m2 v účetní ceně 843,95 Kč a stavby parkoviště
umístěné na pozemku parc. č. 1159/2, k. ú. Havířov-město, v účetní ceně
257.460,00 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,
Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00317985
1160/21RM/2019 - Darování movitých věcí Městskému kulturnímu středisku Havířov
a Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí, a to:
1. majetku pořízeného jako náhrada za nefunkční majetek pořízený z dotačních
prostředků v rámci investiční akce č. 1031 – Kino Centrum Havířov dle
dotačních podmínek – 5 ks PC Elektra 3455, inv. čísla 000000077191 000000077195 v účetní ceně 8.951,58 Kč/1 ks, LED monitor NEC 50“, inv.
číslo 000000077196 v účetní ceně 19.505,20 Kč, židle plastová sklopná, inv.
číslo 000000077075 v účetní ceně 2.699,00 Kč, příspěvkové organizaci
Městské kulturní středisko Havířov, 736 01 Havířov-Město, Hlavní třída
246/31a, IČO: 00317985
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2. majetku pořízeného v rámci investiční akce č. 18037 - Domov seniorů
Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV dle přílohy č. 1 v celkové účetní ceně
927.040,29 Kč příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, příspěvková
organizace, 736 01
Havířov-Město, Jaroslava Seiferta 1530/14,
IČO: 75139243
1161/21RM/2019 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty
města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2019______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova
a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených
příspěvkových organizací za období leden – červen 2019, dle důvodové zprávy
a příloh
1162/21RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 74. – 116._
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 116., dle důvodové zprávy a příloh
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 116., dle důvodové zprávy a příloh
schválit
a) rozpočtová opatření č. 74. – 115., dle důvodové zprávy a příloh
b) na základě rozpočtových opatření č. 70. – 116. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2019:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 329 189,83
1 139 656,92
49 845,28
3 857,89
1 135 829,74

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

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí

2 525 649,03
2 091 633,46
885,50
17 562,57
484 610,72
276 038,50
8 767,96

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
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odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
z toho: investiční příspěvek
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
z toho: vázané finanční prostředky
ZŠ a MŠ Frýdecká
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Moravská
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Selská
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325 325,68
96 438,10
861 651,04
20 353,39
434 015,57
2 050,20
73,00
846,90
1 149,60
1 206,30
1 527,50
1 164,00
2 029,20
907,10
2 772,10
1 053,00
1 174,80
100,00
1 958,30
974,50
65,00
753,90
859,70
1 076,00
75,00
1 062,30
742,30
6 119,34
4 707,92
300,00
3 545,37
35,00
3 566,24
4 837,48
160,00
3 619,59
6 826,21
3 905,85
3 915,40
5 609,67
6 451,29
478,00
10 044,18
750,00
10 654,07
350,00
2 230,62

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

ZŠ Školní
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
z toho: investiční příspěvek
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
z toho: investiční příspěvek
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

3 190,83
60,00
1 365,94
6 292,45
3 500,60
60 695,00
23 619,00
44 617,50

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

22 829,00 tis. Kč
61 596,52 tis. Kč
2 460,00 tis. Kč
48 448,80
7 480,00
58 519,00
+196 459,20
0,00
-105 000,00
+301 459,20

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

1163/21RM/2019 - Vítězné návrhy Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2019___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí přehled vítězných návrhů
Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2019 k realizaci
1164/21RM/2019 - Poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace
Domov seniorů Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyplacení mimořádné odměny řediteli Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace, IČ 75139243, se sídlem Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město
ze mzdových prostředků PO ve výši 10 000,- Kč
Z: vedoucí OSV
T: září 2019
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1165/21RM/2019 - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Havířov___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Havířov“ mezi Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a statutárním městem Havířov
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488 dle přílohy č. 2
pověřit primátora města Ing. Josefa Bělicu podpisem „Dodatku č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov
1166/21RM/2019 - Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vydat Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu pro subjekt
Spolek PORTAVITA, nám. T. G. Masaryka 810/4, 736 01 Havířov-Šumbark,
IČ: 22611908 dle přílohy č. 1
pověřuje
vedoucí odboru sociálních věcí podpisem Potvrzení o výkonu činností
ve veřejném zájmu
Z: vedoucí OSV
T: září 2019
58.
1167/21RM/2019 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2019___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu města
Havířova 2019:
1. ve výši 5 900 Kč paní Boženě Bangové, nar. ………………….,
trvale bytem …………………….., t. č. bytem ………………………,
kdy část výtěžku plesu bude použita na zakoupení automatické pračky,
2. ve výši 1 199 Kč panu Pavlovi Kucharovicovi, nar. ………………..,
trvale bytem ………………………….., t. č. …………………………..,
kdy část výtěžku plesu bude použita na zakoupení mikrovlné trouby,
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3. ve výši 6 194 Kč paní Haně Vroblové, nar. ……………………..,
trvale bytem ………………………….., kdy část výtěžku plesu bude použita
na zakoupení lednice,
4. ve výši 21 067 Kč paní Renátě Makové, nar. …………………..,
trvale bytem ………………………….., kdy část výtěžku plesu bude použita
na zakoupení televizoru, zařízení obývacího pokoje a bytového textilu.
1168/21RM/2019 - Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova po dobu udržitelnosti
projektu „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova“,
identifikační číslo: 013D312008201, spolufinancovaného Ministerstvem práce
a sociálních věcí z programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické
základny sociálních služeb
výpůjčku motorového vozidla tovární značky VOLKSWAGEN, obchodní
označení KOMBI
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem smlouvy o výpůjčce
ukládá
předložit k podpisu smlouvu o výpůjčce
Z: vedoucí OSV
T: 09-10/2019
1169/21RM/2019 - „Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, projekt Taxík Maxík“ – přijetí daru,
podmínky provozování a výpůjčka motorového vozidla________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zapojení statutárního města Havířov do projektu Taxík Maxík, Nadace Charty
77 – Konto Bariéry
schvaluje
1. přijetí daru - finančních prostředků ve výši 524.044 Kč jako příspěvku
na pořízení motorového vozidla tovární značky Ford, model Tourneo
Connect L2 (dále jen „automobil“) za účelem jeho provozování v rámci
projektu Taxík Maxík od Nadace Charty 77, Melantrichova 5,
110 00 Praha 1, IČO: 00417904
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2. podmínky provozování automobilu pro přepravní službu v rámci projektu
Taxík Maxík nejméně po dobu 5 let pro osoby s trvalým bydlištěm na území
města, které jsou starší 75 let, za sociálními či zdravotními účely
3. výpůjčku automobilu Oblastnímu spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a,
734 01 Karviná – Mizerov, IČO: 00426458 na dobu 5 let ode dne účinnosti smlouvy
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem darovací smlouvy, smlouvy
o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ a smlouvy
o výpůjčce

ukládá
předložit k podpisu darovací smlouvu, smlouvu o podmínkách provozování
automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ a smlouvu o výpůjčce
Z: vedoucí OSV
T: 09/2019-01/2020
1170/21RM/2019 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních pobytů
v roce 2020______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a osamělých
seniorů
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1
s plánovaným rozpočtem ………………… 1 450 000,00 Kč
2. rekondiční pobyty seniorů
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1
s plánovaným rozpočtem …………………. 650 000,00 Kč
ukládá
1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním
postižením a osamělých seniorů
Z: vedoucí OSV,
ředitelka SANTÉ
T: duben až říjen 2020
2. zajistit realizaci rekondičních pobytů seniorů
Z: vedoucí OSV
T: květen až říjen 2020
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3. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů
osob se zdravotním postižením, osamělých seniorů a rekondičních pobytů
seniorů
Z: vedoucí OSV
T: od února 2020
1171/21RM/2019 - Sjednocení typů laviček___________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o sjednocení typologie nově pořízených laviček umístěných na veřejných
prostranstvích na území města Havířova ve smyslu přílohy, která vymezuje
preferované typy laviček, anebo typů jim materiálově, konstrukčně a vzhledově
podobným.
1172/21RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města____________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení dlouhodobého hmotného investičního majetku města a jeho následné
vynětí z evidence ve správě ORJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření
s majetkem města:
1. inv. č. 000000011899, parkovací automat – Dělnická u OD Elán,
rok pořízení 2008, pořizovací cena 126 390,00 Kč vč. DPH
2. inv. č. 000000011900, parkovací automat – Dělnická u OD Elán,
rok pořízení 2008, pořizovací cena 126 390,00 Kč vč. DPH
3. inv. č. 000000012650, informační panel k měření rychlosti,
rok pořízení 2008, pořizovací cena 92 999,50 Kč vč. DPH
4. inv. č. 000000012651, informační panel k měření rychlosti,
rok pořízení 2008, pořizovací cena 92 999,50 Kč vč. DPH
5. inv. č. 800002200014, panel měření rychlosti,
rok pořízení 2002, pořizovací cena 220 400,00 Kč vč. DPH
6. inv. č. 800002200015, panel měření rychlosti,
rok pořízení 2002, pořizovací cena 220 400,00 Kč vč. DPH
7. inv. č. 000000006068, hřiště dětské – sestava DARINA – park Na Nábřeží,
rok pořízení 2002, pořizovací cena 133 810,00 Kč vč. DPH
8. inv. č. 000000006070, hřiště dětské – sestava DARINA – Mládí 13,
rok pořízení 2002, pořizovací cena 133 810,00 Kč vč. DPH
9. inv. č. 000000006069, hřiště dětské – sestava DARINA – Petřvaldská 38,
rok pořízení 2002, pořizovací cena 133 810,00 Kč vč. DPH
10. inv. č. 800002270006, vláček ul. Destinnové,
rok pořízení 2002, pořizovací cena 86 343,20 Kč vč. DPH
11. inv. č. 800002270003, vláček ul. Nad Terasou,
rok pořízení 2002, pořizovací cena 63 148,00 Kč vč. DPH
12. inv. č. 800002270004, vláček ul. Mozartova,
rok pořízení 2002, pořizovací cena 63 148,00 Kč vč. DPH
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit vyřazení dlouhodobého hmotného
investičního majetku města a jeho následné vynětí z evidence ve správě
ORJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města:
1. inv. č. 000000021959, kombinované hřiště č. 1 (pod LUKEI),
rok pořízení 2011, pořizovací cena 515 444,11 Kč vč. DPH
2. inv. č. 000000021960, kombinované hřiště č. 2 (u altánku Na Nábřeží),
rok pořízení 2011, pořizovací cena 641 712,43 Kč vč. DPH
3. inv. č. 000000021961, kombinované hřiště č. 3 (pod ul. ČSA),
rok pořízení 2011, pořizovací cena 618 275,82 Kč vč. DPH
4. inv. č. 000000007773, hřiště dětské – Vrak Bounty – soubor dětských
atrakcí – mezi soudem a KDLJ, Havířov-Podlesí,
rok pořízení 2006, pořizovací cena 748 026,60 Kč vč. DPH
5. inv. č. 000000005827, kašna a pískoviště v centrálním parku,
rok pořízení 1993, pořizovací cena 781 860,00 Kč vč. DPH
Z: vedoucí OKS
T: říjen 2019
1173/21RM/2019 - Dodatek č. 2 ke „Smlouvě č. 500/OKS/2018 o nájmu nemovitých věcí_____
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí č. 500/OKS/18
se společností Technické služby Havířova a.s., se sídlem Karvinská 1461/66,
Havířov-Město, IČO: 25375601, kterým se prodlužuje doba 2. fáze Zkušebního
provozu v nové budově smuteční obřadní síně o celkové výměře 669,40 m2,
a to z původně sjednané doby jednoho roku od data protokolárního předání
obřadní síně v přízemí a 1. poschodí budovy (566,80 m2), na dobu
o 31.12.2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku k podpisu Dodatku č. 2
ke smlouvě č. 500/OKS/2018 o nájmu nemovitých věcí
Z: vedoucí OKS
T: září 2019
1174/21RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit pořízení projektových dokumentací
z rozpočtu města na rok 2019:
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a) stavba č. 19035 Parkoviště na ul. Majakovského v Havířově včetně
rekonstrukce souvisejících ploch, předpokládaná cena 786.500 Kč
včetně DPH
b) stavba č. 19037 Odkanalizování části města Havířova- lokalita Zákostelí,
předpokládaná cena 1.815.000 Kč včetně DPH
c) stavba č. 19045 Beach volejbal v Havířově, předpokládaná
cena 1 815.000 Kč včetně DPH
d) stavba č 19050 Přechod pro chodce u autobusové zastávky Životice,
Památník, předpokládaná cena 302.500 Kč včetně DPH
e) stavba č. 19051 Demolice objektů bývalé ZŠ na ul. Mánesova,
předpokládaná cena 605.000 Kč včetně DPH
1175/21RM/2019 - Opatření obecné povahy – změna č. 4 Územního plánu Havířov__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
ověřit ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
soulad změny č. 4 Územního plánu Havířov s Politikou územního rozvoje ČR
ve znění Aktualizace č. 1, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
tj. Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace
č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
rozhodnout v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů o námitkách uplatněných při
veřejných projednáních návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov v rozsahu
přílohy – Opatření obecné povahy - změna č. 4 Územního plánu Havířov, B.
Textová část - Odůvodnění změny č. 4 Územního plánu Havířov, obsah
kapitoly O)
vydat ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54
odst. 1 a 2, § 55b stavebního zákona, § 13 v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 – 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 4 Územního plánu
Havířov formou opatření obecné povahy v rozsahu přílohy
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1176/21RM/2019 - VZ/413/OÚR/19 – „Střecha křídla E budovy MMH“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/413/OÚR/19 – „Střecha křídla E budovy MMH“ (stavba č. 19025)
od společnosti MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová – Poruba,
IČ: 258 19 909 s nabídkovou cenou 1 872 073,06 Kč bez DPH
(2 265 208,40 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/413/OÚR/19 – „Střecha křídla E budovy MMH“ (stavba č. 19025) takto:
2. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 736 36 Bruzovice,
IČ: 268 07 947 s nabídkovou cenou 2 100 000,00 Kč bez DPH
(2 541 000,00 Kč vč. DPH )
3. místo: TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53,
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 294 51 451 s nabídkovou
cenou 2 211 569,42 Kč bez DPH (2 675 998,99 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/413/OÚR/19 – „Střecha křídla E budovy MMH“.
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/413/OÚR/19 – „Střecha křídla
E budovy MMH“.
Z: vedoucí OÚR
T: 09/2019
1177/21RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město:
druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

věcný dar - knihy v celkové hodnotě 5 636 Kč
Martin Trojan, …………………………..,
………………………….., IČO: 4367286
DIČ: CZ7101230015
knihy v počtu 8 ks v celkové hodnotě 5 636 Kč
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1178/21RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím nadačního příspěvku NROS 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 nadačního příspěvku z Nadace rozvoje
občanské společnosti, IČ: 49279416, se sídlem Na Václavce 1135/9,
150 00 Praha 5 ve výši 16 000,-Kč a uzavřením Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku.
pověřuje
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace rozvoje občanské společnosti.
1179/21RM/2019 - Žádost o poskytnutí výpůjčky prostor_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost BOXU Havířov z.s., IČO: 05070911, o pronájem Sportovní haly
Žákovská, na ul. Komunardů 1548/1, Havířov-Město, za cenu služeb, ke konání
turnaje BOXING DAY - soutěž pro děti a mládež, dle přílohy č. 1
schvaluje
výpůjčku prostor Sportovní haly Žákovská BOXU Havířov z.s.,
IČO: 05070911, ke konání turnaje BOXING DAY – soutěž pro děti a mládež,
ve dnech 25.10.2019 až 26.10.2019, za podmínky úhrady nákladů souvisejících
s užíváním vypůjčených prostor
1180/21RM/2019 - Změna v povodňové komisi________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
pana Ing.
Radomíra Kácala z Povodňové komise města Havířova
ke dni 9.9.2019
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1181/21RM/2019 - „Kancelářské potřeby 2020-2021“ - změna podmínek zadávacího řízení__
Rada města Havířova
schvaluje
změnu Přílohy č. 1, na kterou odkazuje usnesení č. 1103/20RM/2019 ze dne
19.8.2019 přijaté k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Kancelářské potřeby 2020 – 2021“ dle přílohy tohoto materiálu
1182/21RM/2019 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na
výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky
nemovitosti:
Martin a Lucie Matuškovi,
…………………………………
Výše zápůjčky 90.000 Kč
Splatnost zápůjčky 60 měsíců
pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, podpisem smlouvy o zápůjčce
Z: vedoucí EO
T: 10/2019
1183/21RM/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet
za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, dobrovolný
svazek obcí, IČO 70305374 (dále jen „DSO Mikroregion“) za rok 2018,
který byl schválen na valné hromadě starostů dne 27.6.2019 bez výhrad
dle Přílohy č. 1
2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion za rok 2018 dle Přílohy č. 2
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1184/21RM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – informace o valné hromadě konané dne 15.8.2019___
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. změnu termínu řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.,
se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov – Podlesí, IČO 45192081 (dále též
„společnost“) na den 15.8.2019 dle Přílohy č. 1
2. zápis z jednání řádné valné hromady společnosti ze dne 15.8.2019
dle Přílohy č. 2
3. hlasování zástupce města na jednání řádné valné hromady společnosti
dne 15.8.2019:
bod II. Volba orgánů valné hromady – bylo hlasováno pro zvolení:
Ing. Radima Nováka do funkce předsedy valné hromady
JUDr. Romany Staehelin do funkce zapisovatele valné hromady
gr. Václava Smetany a Ing. Tomáše Vavříka do funkce
ověřovatelů zápisu Ing. Martina Mlčáka, MBA do funkce osoby
pověřené sčítáním hlasů
bod III. Odvolání členů představenstva – bylo hlasováno pro odvolání:
Ing. Tomáše Vavříka, MBA z funkce člena představenstva
Ing. Barbory Weissové z funkce členky představenstva
Ing. Romana Vývody z funkce člena představenstva
bod IV. Volba členů představenstva – bylo hlasováno pro zvolení:
Ing. Radima Nováka do funkce člena představenstva
paní Pavly Struhalové do funkce členky představenstva
JUDr. Romany Staehelin do funkce členky představenstva
bod V. Odvolání člena dozorčí rady – bylo hlasováno pro odvolání:
Ing. Václava Brabce z funkce člena dozorčí rady
bod VI. Volba členů dozorčí rady – bylo hlasováno pro zvolení:
pana Armina Cieslara do funkce člena dozorčí rady
1185/21RM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – přechod akcií
na hlavního akcionáře_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
- nucený přechod 9 ks kmenových akcií na jméno po 375,00 Kč společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 (dále jen
„společnost“) ve vlastnictví statutárního města Havířov na hlavního akcionáře
AQUALIA CZECH S.L., se sídlem Avenida del Camino de Santiago 40,
Madrid, Španělské království, španělské daňové identifikační číslo B85794931, zapsané v obchodním rejstříku v Madridu ve svazku 27133, na
straně 80, listu M-488820 (dále jen „hlavní akcionář“) dle rozhodnutí valné
hromady společnosti konané dne 23.7.2019 dle Přílohy č. 1
- výši protiplnění poskytnutého hlavním akcionářem za odkup akcií
ve výši 1 260 Kč za jednu akcii společnosti dle rozhodnutí valné hromady
společnosti konané dne 23.7.2019 dle Přílohy č. 1
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1186/21RM/2019 - Žádost o povolení stavebních úprav v obecním bytě
Rada města Havířova
schvaluje
postup společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. ve věci nepovolení úprav
bytu č. 4 v domě na adrese Čelakovského 1594/2b, Podlesí, 736 01 Havířov,
nájemci p. Josefu Stangelovi
neschvaluje
provedení úpravy bytu č. 4 v domě na adrese ………………………….., nájemcem
p. Josefem Stangelem, jak je úprava specifikována v přípisech nájemce dle
přílohy č. 1
bere na vědomí
přípis advokátky JUDr. Marcely Neuwirthové ze dne 9. 8. 2019 – „Výzva
k jednání“
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit postup společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. ve věci nepovolení
úprav bytu č. 4 v domě na adrese …………………..……….., nájemci
p. Josefu Stangelovi
neschválit provedení úpravy bytu č. 4 v domě na adrese …………………………..,
nájemcem p. Josefem Stangelem, jak je úprava specifikována v přípisech
nájemce dle přílohy č. 1
vzít na vědomí přípis advokátky JUDr. Marcely Neuwirthové ze dne 9. 8. 2019
– „Výzva k jednání“
uložit společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. zaslat odpověď advokátce
JUDr. Marcele Neuwirthové k přípisu ze dne 9. 8. 2019 – „Výzva k jednání“,
s tím, že statutární město Havířov jakožto pronajímatel bytu č. 4 v domě na
adrese ………………………….., jehož nájemcem je p. Josef Stangel, s konečnou
platností nesouhlasí s provedením nájemcem požadované úpravy předmětného
bytu
1187/21RM/2019 - Jmenování vedoucího odboru kancelář primátora MMH_______________
Rada města Havířova
jmenuje
ode dne 10.9.2019 Bc. Lenku Frídlovou do funkce vedoucí odboru kancelář
primátora Magistrátu města Havířova
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1188/21RM/2019 - VZ/414/KP/19 – „Tiskový mluvčí“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky________________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/414/KP/19 – „Tiskový mluvčí“ od dodavatele Michaela Adamcová,
Střádalů 514/35, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 75414694 s nabídkovou cenou
335 Kč/hod. včetně DPH
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/414/KP/19 – „Tiskový mluvčí“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu VZ/414/KP/19 – „Tiskový mluvčí“
Z: vedoucí KP
T: 02/2019
1189/21RM/2019 - Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 23.09.2019___
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 23. září 2019 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle přílohy
1190/21RM/2019 - „Vytvoření koncepce rozvoje a strategie nákupů ICT“ – žádost
o prodloužení termínu předání_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodloužení termínu předání a převzetí vypracované koncepce rozvoje
a strategie nákupů ICT do 29. 09. 2019 na 103 dnů od účinnosti smlouvy
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2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě číslo 492/ORG/19 „Smlouva
na zhotovení koncepce ICT“ v rozsahu bodu 1. tohoto usnesení
se zhotovitelem DP Com Tel s.r.o., se sídlem Náměstí Přemyslovců 166/17,
288 02 Nymburk, IČO: 25113437
pověřuje
primátora města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě na zhotovení koncepce ICT
č. 492/ORG/19 ze dne 11. 06. 2019
ukládá
předložit k podpisu dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení koncepce ICT
č. 492/ORG/19 ze dne 11. 06. 2019
Z: vedoucí ORG
T: 09/2019
1191/21RM/2019 - Jmenování vedoucího organizačního odboru__________________________
Rada města Havířova
jmenuje
Ing. Markétu Uhrovou do funkce vedoucí organizačního odboru Magistrátu
města Havířova s účinností ode dne následujícího po ukončení jejího
současného pracovního poměru.
1192/21RM/2019 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
doporučení výběrové komise ve složení Ing. Josef Bělica, předseda komise Ing.
Bohuslav Niemiec, Mgr. Daniel Vachtarčík a Ing. Milan Menšík jmenovat
ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČO: 00306754 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu
jmenuje
Ing Radka Podstawku ředitelem příspěvkové organizace Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov s účinností ode dne 23. 9. 2019
ukládá
vystavit Ing. Radkovi Podstawkovi doklad o jmenování do funkce ředitele
příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
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stanoví
plat řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
Z: vedoucí OŠK
T: září 2019
pověřuje
primátora města podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru ředitele
příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
1193/21RM/2019 - OŘ/177/MRA/19 – Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d,
Havířov - Podlesí - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku
OŘ/177/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d,
Havířov – Podlesí“ společnosti THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44,
Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 42766991, s nabídkovou cenou 10 926 913,00
Kč bez DPH (12 565 950,00 vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky
OŘ/177/MRA/19 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d,
Havířov – Podlesí“ takto:
2. místo: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,
IČ: 25853473, s nabídkovou cenou 12 000 874,00 Kč bez DPH
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 5
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou OŘ/177/MRA/19 - „Sanace obytného
domu na ul. Dlouhá třída 81 c, d, Havířov – Podlesí“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 5
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 30. 9. 2019
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2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí ekonomického
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o vyloučení
a rozhodnutí o výběru
1194/21RM/2019 - ZPŘ/397/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“
– změna podmínek zadávacího řízení________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu Přílohy č. 1 usnesení č.1080/20RM/2019 ze dne 19. 8. 2019 k zahájení
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Náhradní zdroj
elektrické energie pro budovu MMH“ ve znění přílohy tohoto materiálu
1195/21RM/2019 - Zahraniční pracovní cesta na „Den české státnosti“
ve dnech 15. –17. 9. 2019 do města Tallinn v Estonsku__________________
Rada města Havířova
schvaluje
pracovní cestu primátora Ing. Josefa Bělici, na „Den české státnosti“
ve dnech 15. - 17. 9. 2019 do města Tallinn v Estonské republice.
1196/21RM/2019 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 11.9.2019______________
Rada města Havířova
zrušuje
ke dni 10.9.2019
1. odbor stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířova s tím,
že se od 11.9.2019:
a) oddělení stavební úřad a výkon orgánu památkové péče a státního
stavebního dohledu zařazuje do odboru územního rozvoje,
b) oddělení dopravy zařazuje do odboru komunálních služeb,
2. oddělení technické infrastruktury odboru komunálních služeb
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schvaluje
Dodatek č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Havířova s účinností
od 11.9.2019 dle přílohy
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo
zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce),
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance
zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města,
s účinností od 11.9.2019 na 323 zaměstnanců, tj. snížení o 2 zaměstnance
z důvodu zvýšení efektivity práce Magistrátu města Havířova
1197/21RM/2019 - Poděkování ředitelce MKS_________________________________________
Rada města Havířova
děkuje
paní Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce Městského kulturního střediska za
perfektní organizaci a zajištění akce Havířovské slavnosti, které se konaly
ve dnech 6. – 7. 9.2019

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

Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r.
náměstek primátora
pro investice a chytré město
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