
          STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
          Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
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TEL.: 596 803 218 
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U S N E S E N Í 
z 28. schůze Rady města Havířova 

konané dne 04.11.2019  
 

 

v Kulturním domě RADOST  

v Havířově 

  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

USNESENÍ 

z 28. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 04.11.2019 

2 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 28. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.11.2019 

 

1343/28RM/2019 - Zvolení ověřovatele 28. schůze RMH, konané dne 04.11.2019 

 

1344/28RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 26. schůze RMH, konané dne 21.10.2019 

 

1345/28RM/2019 - Schválení pořadu 28. schůze RMH, konané dne 04.11.2019 

 

1346/28RM/2019 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 

1347/28RM/2019 - „Zakoupení záruk na HW v roce 2020“ – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

1348/28RM/2019 - Žádost o souhlas se změnou účelu vázaných finančních prostředků 

 

1349/28RM/2019 - Doplnění programu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 04.11.2019 
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U S N E S E N Í 
z 28. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.11.2019  

 

1343/28RM/2019 - Zvolení ověřovatele 28. schůze RMH, konané dne 04.11.2019____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 28. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 04.11.2019 

    pana Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 

 

1344/28RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 26. schůze RMH, konané dne 21.10.2019_______ 
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 26. schůze Rady města Havířova, která se konala 

dne 21. října 2019. 

 

 

1345/28RM/2019 - Schválení pořadu 28. schůze RMH, konané dne 04.11.2019______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 28. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.11.2019  

dle přílohy. 

 

 

1346/28RM/2019 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili 

podmínky „Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu 

kotlů - I.“ dle usnesení ZMH č. 235/8ZM/2019 ze dne 23.09.2019: 

1. E. D., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

2. L. K., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 
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3. L. Ch., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

4. L. P., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

5. V. S., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

6. E. K., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 

majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

           

          Z: vedoucí EO  

T: 11/2019 

 

           

1347/28RM/2019 - „Zakoupení záruk na HW v roce 2020“ – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

„Zakoupení záruk na HW v roce 2020“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

3. dílčí plnění:     ne  

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   od 01.01.2020 

    termín dokončení:     31.12.2020 

    

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH 

    

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne 

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 
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8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíce  

přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých  

v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky s uvedením minimálně 3 

služeb, přičemž předmětem každé bylo poskytování servisu včetně 

odstranění vad HW v oblasti IT po dobu alespoň jednoho roku u jednoho 

objednatele v minimální hodnotě 600 tis. Kč bez DPH 

 

11. další podmínky:      

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy či pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 5 000 000 Kč  

- možnost hlášení a odstraňování vad v rozsahu 24x7, tzn. 24 hodin 7 dní  

v týdnu 

- odstranění vady nejpozději do 24 hodin od zpřístupnění místa plnění  

objednatelem, pokud se zástupci smluvních stran nedohodnou jinak 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:   listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Zakoupení záruk na HW v roce 2020“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Zakoupení záruk na HW v roce 2020“     

      

          Z: vedoucí ORG 

          T: listopad 2019 
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1348/28RM/2019 - Žádost o souhlas se změnou účelu vázaných finančních prostředků_______ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Základní škole F. Hrubína Havířov-

Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723, zastoupené Mgr. Tomášem 

Ptáčkem, ředitelem školy, změnu původního účelu vázaných finančních 

prostředků ve výši 300 tis. Kč určených na opravy trysek a odpadů odtokových 

žlabů ve školním bazénu na nový účel - opravu ústředního topení, výměnu 

nádob pískové filtrace, opravu svodů střešního odpadního potrubí a opravu 

kování oken bazénu 

 

 

1349/28RM/2019 - Doplnění programu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 04.11.2019___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

doplnění programu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude 

konat dne 4. listopadu 2019 od 15:30 hod. v Kulturním domě RADOST,  

o bod OŠK: 

- Žádost o souhlas se změnou účelu vázaných finančních prostředků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r.     Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. 

náměstek primátora       náměstkyně primátora 
pro investice a chytré město      pro školství a kulturu   


