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USNESENÍ
z 29. schůze Rady města Havířova
konané dne 11.11.2019

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 29. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.11.2019
1350/29RM/2019 - Zvolení ověřovatele 29. schůze RMH, konané dne 11.11.2019
1351/29RM/2019 - Zpráva o ověření zápisů z 27. schůze RMH, konané dne 30. října 2019
a z 28. schůze RMH, konané dne 04. listopadu 2019
1352/29RM/2019 - Schválení pořadu 29. schůze RMH, konané dne 11.11.2019
1353/29RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 29. RMH
1354/29RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci a přijetí dotace z rozpočtu
MS kraje
1355/29RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
1356/29RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
1357/29RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice
1358/29RM/2019 - Záměr prodeje pozemků, k. ú. Šumbark
1359/29RM/2019 - Prodej části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Bludovice
1360/29RM/2019 - Prodej pozemku parc. č. 606/4, k. ú. Bludovice
1361/29RM/2019 - Prodej pozemku parc. č. 1467/9, k. ú. Šumbark
1362/29RM/2019 - Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města
1363/29RM/2019 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/6 a 1923/10,
k. ú. Prostřední Suchá
1364/29RM/2019 - Záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město
1365/29RM/2019 - Prodloužení pronájmu pozemků parc. č. 331/1, 3704, k. ú. Havířov-město
a parc. č. 2996/32, k. ú. Bludovice
1366/29RM/2019 - Výpůjčka pozemků a právo provést stavbu „Parkoviště ul. Družstevnická,
Havířov-Podlesí“
1367/29RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností
1368/29RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
1369/29RM/2019 - Zřízení služebnosti v rámci stavby „Sesuv svahu na ul. Svážná“, havarijní
zabezpečení lokality zatrubněním
1370/29RM/2019 - Zánik věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích k. ú. Havířov-město
a Dolní Datyně
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1371/29RM/2019 - Žádost o ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu garáže formou
veřejné soutěže
1372/29RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí
1373/29RM/2019 - Snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí
1374/29RM/2019 - Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravy
v Havířově
1375/29RM/2019 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání
s komunálním a stavebním odpadem
1376/29RM/2019 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2020 Technických služeb
Havířov a.s.
1377/29RM/2019 -„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“ - uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 632/OÚR/19
1378/29RM/2019 - Vyřazení energetických auditů z majetkové a účetní evidence města
1379/29RM/2019 - Odpis pořizovacích nákladů vybraných akcí z účetní evidence města
1380/29RM/2019 - „Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov - Šumbark“
– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 481/OÚR/19
1381/29RM/2019 - „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 582/OÚR/19
1382/29RM/2019 - Souhlas s přijetím darů
1383/29RM/2019 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na
provoz MŠ Lípová Havířov a MŠ Horymírova Havířov pro rok 2019
1384/29RM/2019 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz 2019 – ZŠ M. Kudeříkové Havířov
1385/29RM/2019 - Informace o inspekčních činnostech v základních a mateřských školách
1386/29RM/2019 - Dodatečný souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci
ZŠ Moravská Havířov
1387/29RM/2019 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
– MŠ Radniční Havířov
1388/29RM/2019 - Souhlas s umístěním sídla spolku v budově Polské školy Havířov
1389/29RM/2019 - Změna schválené pořizovací ceny investičního majetku
– ZŠ Jarošova Havířov
1390/29RM/2019 - Souhlas s navýšením pořizovací ceny investičního movitého majetku a
použití fondu investic - ZŠ Mládežnická Havířov
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1391/29RM/2019 - Navýšení pořizovací ceny investičního majetku a převod finančních
prostředků z RF do FI - MŠ Sukova Havířov
1392/29RM/2019 - Žádost o prodloužení termínu dosažení účelu investiční dotace
1393/29RM/2019 - Změna v povodňové komisi
1394/29RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města
1395/29RM/2019 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov
Životice
1396/29RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
1397/29RM/2019 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
SSRZ Havířov
1398/29RM/2019 - Udělení souhlasu k podnájmu části nemovité věci
1399/29RM/2019 - Žádost o změnu účelu jmenovitého investičního příspěvku
1400/29RM/2019 - Souhlas s přijetím peněžního daru
1401/29RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov
1402/29RM/2019 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o navýšení
příspěvku na provoz pro rok 2019
1403/29RM/2019 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného svěřeného
dlouhodobého hmotného majetku Domova seniorů Havířov
1404/29RM/2019 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a použitím fondu
investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
1405/29RM/2019 - Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku
1406/29RM/2019 - Žádost o souhlas k vyřazení drobného investičního majetku
1407/29RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
1408/29RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1409/29RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
1410/29RM/2019 - UŘ/250/MRA/19 - „Příprava projektových dokumentací“ – rozhodnutí
o zrušení VZ
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1411/29RM/2019 - ZPŘ/396/OÚR/19 - „Kancelářské potřeby 2020-2021“ – rozhodnutí
o výběru a o uzavření smlouvy
1412/29RM/2019 - OŘ/259/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení“
– rozhodnutí o námitkách
1413/29RM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících k zajištění městské hromadné dopravy na
území statutárního města Havířova,
1414/29RM/2019 - Reprezentační brožura Vize města 2020+
1415/29RM/2019 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 12.11.2019
1416/29RM/2019 - Rozsudek v pracovním sporu
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USNESENÍ
z 29. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.11.2019
1350/29RM/2019 - Zvolení ověřovatele 29. schůze RMH, konané dne 11.11.2019____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 29. schůze Rady města Havířova, konané
dne 11.11.2019
paní Mgr. Ivu GEORGIU
1351/29RM/2019 - Zpráva o ověření zápisů z 27. schůze RMH, konané dne 30. října 2019
a z 28. schůze RMH, konané dne 04. listopadu 2019____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů z 27. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 30. října 2019 a z 28. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 04. listopadu 2019.
1352/29RM/2019 - Schválení pořadu 29. schůze RMH, konané dne 11.11.2019______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 29. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.11.2019
dle přílohy s touto úpravou:
vypuštění bodu:
14. Výkup pozemků parc. č. 2008/7 a 2008/10, k. ú. Šumbark
64. Zajištění servisu výtahů po zrušení zadávacího řízení

1353/29RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 29. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
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258/6RM/2019

Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu
ZŠ M. Kudeříkové Havířov
Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a
rekondičních pobytů v roce 2019
Dodatek č. 4 k „Mandátní smlouvě č. 72/MH/01“ - Ceny
nájemného hrobových míst na pohřebištích
Rozhodnutí o přímém uzavření smlouvy na rozšíření
systému GINIS
Informace o změně poskytovaných sociálních služeb na
středisku Helios Domova seniorů Havířov

4664/88RM/2018
1243/24RM/2019
1269/25RM/2019
1323/26RM/2019
vypouští
úkoly: krátkodobé
4026/80RM/2018
987/19RM/2019
1151/21RM/2019
1152/21RM/2019
1156/21RM/2019
1222/24RM/2019
1223/24RM/2019
1224/24RM/2019
1250/24RM/2019
1262/24RM/2019
1267/25RM/2019
1268/25RM/2019
1296/26RM/201
1298/26RM/2019
1303/26RM/2019
1311/26RM/2019
1312/26RM/2019
1315/26RM/2019
1320/26RM/2019
1321/26RM/2019

Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch Havířovské
teplárenské společnosti, a.s.
Podání žádosti o organizování veřejné služby
Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „Reko MS Havířov II. etapa 1. část“
Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „Reko MS Havířov II. etapa 3. část“
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Pacht částí pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
Zřízení pozemkových služebností
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Počet zaměstnanců v odborech Magistrátu města Havířova a
změna Organizačního řádu MMH od 1.10.2019
UŘ/493/MRA/18 - "Vyhrazená technická zařízení - výtahy"
- rozhodnutí o námitkách proti vyloučení
Poskytnutí finančního daru
Žádost o výjimku pro vydání parkovací karty u MMH pro
paní Bc.Kiedroňovou
Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2020
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na
pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, p. o.
Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2019
Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2019
Schválení bezplatného užití znaku města Havířova na prapor
Okresního sdružení hasičů Karviná
Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační
příspěvek z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI
Žádost o souhlas s přijetím nadačního příspěvku NF
RESIDOMO a uzavřením smlouvy
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1322/26RM/2019
1328/26RM/2019
1329/26RM/2019
1330/26RM/2019
1338/26RM/2019

Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační
příspěvek z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL
Žaloba na náhradu škody – pokyn právnímu zástupci
k podání odvolání
ZPŘ/397/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro
budovu MMH“ - rozhodnutí o námitkách
UŘ/493/MRA/18 - "Vyhrazená technická zařízení - výtahy"
– rozhodnutí o postupu po vyloučení účastníka
Vyloučení ze zadávacího řízení – identifikace vyloučeného
účastníka zadávacího řízení a odůvodnění vyloučení

1354/29RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci a přijetí dotace z rozpočtu
MS kraje________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu
na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020 a
přijetí dotace na realizaci projektu „Ženy, naučte se bránit – 2. stupeň“
pověřuje
primátora města Ing. Josefa Bělicu podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
1355/29RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. V. B. , trvale bytem …………………………….,
……………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2 v domě na
ul. ……………………………………………………., jehož nájemcem je
p. L. Ch.
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. L. J., trvale bytem ……………………………,
………………….. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 1+3 v domě
na ul. ………………………………………, jehož nájemkyní je jeho matka
p. I. M.
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. T. B., trvale bytem ……………………………..
…………………….. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě
na ul. ………………………………………., jehož nájemkyní je jeho matka
p. V. B.
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neschvaluje
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, přistoupení p. Ch. S., trvale bytem ………………………,
…………………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9,
vel. 1+1 v domě na ul. ………………………………., jehož nájemkyní
je jeho sestra p. K S.
1356/29RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 15 o vel. 1+2 se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. ………………………………………….
………………. s p. H. Š. , t.b. ……………………………………….,
………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. H. Š. uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+4 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………………………… s p. P. K.
t.b. …………………………………………. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o celkové
úhradě pohledávky vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. P. K. uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši
1.000,00 Kč/měsíc
1357/29RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/2,
k.ú. Bludovice o výměře 141 m2 panu J. K., …………………………..
…………………, za účelem rozšíření zahrady a částečně příjezdu a přístupu
k nemovitostem v jeho vlastnictví
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1358/29RM/2019 - Záměr prodeje pozemků, k. ú. Šumbark_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemků parc. č.
1964/2 o výměře 35 m2, parc. č. 1968 o výměře 181 m2 a části pozemku
parc.č. 1964/4 o výměře cca 90 m2 (výměra pozemku bude upřesněna na
základě GP), katastrální území Šumbark, panu P. Ch., bytem ……………,
………………., za účelem zřízení zpevněné plochy pro odstavení vozidel
a rozšíření stavby skladu náhradních dílů
1359/29RM/2019 - Prodej části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Bludovice___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc. číslo
1143/1, ost. plocha, odměřenou GP č. zak. 4500-47/2019 a nově označenou
jako pozemek parc.č. 1143/7 o výměře 551 m2, včetně nezapsané chátrající
stavby, která je součástí pozemku, vše v kat. území Bludovice, panu L. K.,
bytem …………………………………………….., za účelem zřízení „EKOCENTRA“ (výchova o přírodě pro školky, školy, veřejnost) za kupní cenu ve
výši 400,00 Kč/m2, tj. 220.400,00 Kč + 10.000,00 Kč za stavbu + 4.140,00 Kč
za zpracování znaleckého posudku + platná výše DPH
Zdůvodnění odchylky u ceny stavby od ceny obvyklé:
- jedná se o stavbu starší 50 let, na stavebním a silničním správním úřadě se
v archívu k této stavbě nenachází žádná dokumentace,
- technický stav stavby je špatný, byly zjištěny trhliny ve zdivu, špatná
hydroizolace,
- jedná se o stavbu nepotřebnou pro město, která se nachází na prodávané
části pozemku,
- stavbu nelze ve stávajícím stavu využít k navrhovanému účelu, kupující bude
muset stavbu na vlastní náklady odstranit,
- za obvyklou tržní cenu není tato nezapsaná stavba prodejná.
1. S Budoucím kupujícím bude uzavřena do doby vydání pravomocného
stavebního povolení smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen „BKS“)
za těchto podmínek:
a) před podpisem BKS zaplatí Budoucí kupující část kupní ceny (jistiny) ve
výši 60% kupní ceny,
b) Budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné územní
rozhodnutí ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této
povinnosti ve stanovené lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS
nebo uplatnění smluvní pokuty ve výši 50.000,00 Kč,
c) Budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné stavební povolení
ve lhůtě do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této povinnosti ve
stanovené lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění
smluvní pokuty ve výši 50.000,00 Kč,
d) Budoucí kupující je oprávněn od BKS odstoupit z důvodu upuštění od
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realizace sjednaného účelu BKS, Budoucí kupující uhradí městu smluvní
pokutu 50.000,00 Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou o
smluvní pokutu,
e) Budoucímu kupujícímu bude založeno právo v souladu se zákonem
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů provést výstavbu „EKO-CENTRA“ na
pozemku (souhlas se stavbou), a to na dobu časově neomezenou.
2. Kupní smlouva (dále jen „KS“) s kupujícím bude uzavřena do 60 dnů ode
dne, kdy kupující doručí na ekonomický odbor MMH pravomocné stavební
povolení za těchto podmínek:
a) Kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 40% kupní
ceny + DPH do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy,
b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení
celé kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad
vlastnického práva Kupujícím, nebudou-li uvedené částky Kupujícím
uhrazeny, je město oprávněno od kupní smlouvy odstoupit,
c) Kupující je povinen do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení
začít stavbu „EKO-CENTRA“ realizovat, v případě nedodržení této
podmínky je město oprávněno od kupní smlouvy odstoupit s tím, že
město uplatní smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč,
d) Kupující je povinen v případě změny majetkových práv k prodanému
pozemku, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní
smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení
této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč,
e) Kupující je povinen prodaný pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu,
ke kterému byl prodán, tj. k výstavbě a provozování „EKO-CENTRA“ ,
po dobu 10 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní
pokutu ve výši 200.000,00 Kč,
f) Kupující je povinen zahájit užívání a provozování „EKO-CENTRA“
do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí;
v případě nedodržení této podmínky, může město od kupní smlouvy
odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč,
g) v případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen uvést
pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o
odstoupení od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
h) Kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemku,
ch) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených kupujícímu
v kupní smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč za
každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.
1360/29RM/2019 - Prodej pozemku parc. č. 606/4, k. ú. Bludovice________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 606/4,
zahrada o výměře 228 m2, k. ú. Bludovice, manželům Ing. M. S. a A. S.,
………………………………….., za účelem zahrady, za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 117.620,00 Kč (tj. cca 515,88 Kč/m2) + 2.000,00 Kč za
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zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 119.620,00 Kč + výše DPH
platné ke dni povinnosti přiznat daň
1361/29RM/2019 - Prodej pozemku parc. č. 1467/9, k. ú. Šumbark________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1467/9,
zahrada o výměře 31 m2, k. ú. Šumbark, paní L. P. , ………………………,
……………………….., za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 12.560,00 Kč (tj. cca 405,16 Kč/m2) + 2.000,00 Kč za
zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 14.560,00 Kč + výše DPH
platné ke dni povinnosti přiznat daň
1362/29RM/2019 - Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit bezúplatné nabytí pozemků v k. ú.
Šumbark, 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:
pozemek parc. č. 1461/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2,
pozemek parc. č. 1461/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1648 m2,
pozemek parc. č. 1461/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m2,
pozemek parc. č. 1461/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 493 m2,
na nichž se nachází těleso místní komunikace ul. Školní, v majetku města
1363/29RM/2019 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/6 a 1923/10,
k. ú. Prostřední Suchá_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup spoluvlastnického podílu 1/16
na pozemku parc. č. 1923/10, k. ú. Prostřední Suchá, tj. 21,56 m2 z celkové
výměry 345 m2 a dále spoluvlastnického podílu 1/24 na pozemku parc. č.
1923/6, k. ú. Prostřední Suchá, tj. 17,04 m2 z celkové výměry 409 m2, oba ve
vlastnictví paní H. M., trvale bytem …………………………………………..,
přičemž kupní cena za pozemky, které jsou součástí místní komunikace ul.
Modřínová, byla sjednána ve výši 400,00 Kč/m2 , tj. při celkové výměře podílů
38,6 m2 celkem 15.440,00 Kč
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1364/29RM/2019 - Záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m2, k. ú.
Havířov-město, panu V. J., ………………………………………………,
……………………….., za účelem zahrady
1365/29RM/2019 - Prodloužení pronájmu pozemků parc. č. 331/1, 3704, k. ú. Havířov-město
a parc. č. 2996/32, k. ú. Bludovice___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení pronájmu pozemků parc. č. 331/1, 3704, k. ú. Havířov-město a
parc. č. 2996/32, k. ú. Bludovice nájemci společnosti MS steel s. r. o., sídlo:
Michálkovická 2031/109b, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 268
43 854, za účelem umístění 3 ks reklamních – informačních cedulí o
rozměrech 2m x 1m, nájemné za 1 kus /3.000,00 Kč/m2 reklamní plochy/rok, tj.
2 m2 x 3.000,00 Kč = 6.000,00 Kč /cedule, počet cedulí 3 ks, tj. 3 x 6.000,00
Kč = 18.000,00 Kč + DPH, na dobu 5 let, tj. do 16. 11. 2024
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 5
k nájemní smlouvě č. E/993/OSRM/05 ze dne 16. 11. 2005
Z: vedoucí EO
T: 16. 11. 2019
1366/29RM/2019 - Výpůjčka pozemků a právo provést stavbu „Parkoviště ul. Družstevnická,
Havířov-Podlesí“_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 18009 „Parkoviště ul. Družstevnická, Havířov
Podlesí“, jejímž stavebníkem je statutární město Havířov, výpůjčku částí
pozemků a právo provést stavbu v předpokládaném rozsahu cca 544 m2
v k. ú. Bludovice, na pozemcích parc. č. 392/4, 392/6, 392/10 a 396/5, ve
vlastnictví Městské realitní agentury, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01
Havířov-Město, IČO: 640 84 744, doba výpůjčky se sjednává od zahájení
stavebních prací na pozemcích, do doby majetkoprávního vypořádání částí
pozemků trvale zastavěných stavbou parkoviště
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí EO
T: pro stavební řízení
1367/29RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.
č. 1145/1, 1229/2, 1329/2, 1358/7, k. ú. Bludovice za účelem umístění
splaškového kanalizačního řadu za jednorázovou úhradu ve výši
30.375,00 Kč + DPH (o výměře 243 m2) dle GP č. 4634-48/2019 ze dne
26. 9. 2019 ve prospěch pozemku parc.č. 1358/10, k. ú. Bludovice, jimiž
ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ing. K. K.
a Mgr. A. K., oba bytem ………………………………………………,
na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.
č. 2728/1, k. ú. Dolní Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 5,00 m2) dle GP
č. 1315-102/2017 ze dne 29. 9. 2017 a za účelem umístění sjezdu za
jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 11,00 m2) dle
GP č. 1357-109/2018 ze dne 20. 2. 2019 ve prospěch pozemku parc.č.
1886/12, k. ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č. p. 421, jimž ke dni
zřízení pozemkové služebnosti je vlastník L. G., bytem
…………………………………………………, na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 31. 3. 2020
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1368/29RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc. č. 2735, k. ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IV-12-8016151/VB2 Dolní Suchá 2344/1, příp. NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 5,80 m2 dle GP
č. 1388-334/2019 ze dne 4. 10. 2019, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc. č. 2631, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IP-12-8023886/VB2, Pros. Suchá, Hořanská č.par. 1100, NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,00 m2 dle GP
č. 3213-497/2019 ze dne 24. 9. 2019, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc. č. 4068/1, 4317/2, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IP-12-8023407/VB2 Havířov, Selská č.p. 4322, příp. NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,90 m2 dle GP č.
2379-568/2019 ze dne 1. 10. 2019, na dobu neurčitou
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 3.
Z: vedoucí EO
T: 31. 3. 2020
1369/29RM/2019 - Zřízení služebnosti v rámci stavby „Sesuv svahu na ul. Svážná“, havarijní
zabezpečení lokality zatrubněním___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby č. 15003 „Sesuv svahu na ul. Svážná“, havarijní zabezpečení
lokality zatrubněním, jejímž stavebníkem je statutární město Havířov, zřízení
věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 2090/3, k. ú. Bludovice,
ve vlastnictví povinného, jímž jsou Lesy České republiky s.p., Hradec Králové,
Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové,
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IČO: 421 96 454, spočívající v právu oprávněné strany, statutárního města
Havířova, vstupovat a vjíždět na pozemek a v právu umístit, provozovat,
udržovat, opravovat či odstranit na pozemku umístěné zatrubnění, v rozsahu
140 m2, dle GP 4631-102/2019, potvrzeného dne 30. 9. 2019 s tím, že za
služebnost na dobu životnosti stavby požaduje povinná strana náhradu ve výši
250,00 Kč/m2 plochy, tj. při výměře 140 m2 celkem 35.000,00 Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 31. 3. 2020
1370/29RM/2019 - Zánik věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích k. ú. Havířov-město
a Dolní Datyně___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
a) zánik věcného břemene chůze a jízdy na služebném pozemku parc. č. 4561,
k. ú. Havířov-město, ve vlastnictví statutárního města Havířova, které bylo
zřízeno ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 4556/1, k. ú.
Havířov- město, jehož podílovými spoluvlastníky dle LV 344 jsou:
J. K., bytem ………………………………………………….,
M. K., bytem …………………………………………..,
V. V., bytem ……………………………………………..,
A. L., bytem ………………………………………………..
b) zánik věcného břemene cesty na služebném pozemku parc. č. 176/2, k. ú.
Dolní Datyně, dle LV 527 ve vlastnictví pana R. M., bytem
……………………………………………., které bylo zřízeno, mimo jiné,
také ve prospěch pozemků ve vlastnictví statutárního města Havířova, parc.
č. 72/19, parc. č. 72/21, parc. č. 74/4, parc. č. 74/5, parc. č. 75/4, parc.
č. 75/5 a parc. č. 76/4, k. ú. Dolní Datyně
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zániku věcného břemene k bodu b)
Z: vedoucí EO
T: 31. 3. 2020
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1371/29RM/2019 - Žádost o ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu garáže formou
veřejné soutěže___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu ul. ………………………………………….., nájemkyni
p. K. S., dohodou k 30. 11. 2019
2. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu ul. Jurije Gagarina 1507/26, Havířov-Podlesí, formou
veřejné soutěže, za podmínek:
1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,00 Kč/m2/rok, vč. DPH.
2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4) Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
1372/29RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 13,61 m2 v suterénu
obytného domu ul. ………………………………………….., p. L. R.,
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 výměře 17,30 m2 v suterénu
obytného domu ul. ………………………………….., p. L. V.,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
1373/29RM/2019 - Snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí – prostorů sloužících
k podnikání v obytných domech dle přílohy č. 1 nájemci Městské realitní
agentuře, s.r.o., IČO: 64084744, užívaných jako místnosti správců, domovnic
a úklidu, z celkové výměry 427,11 m2 na novou výměru 416,48 m2 od 1. 12.
2019, ostatní podmínky pronájmu se nemění

17
USNESENÍ
z 29. schůze Rady Města Havířova
konané dne 11.11.2019

1374/29RM/2019 - Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravy
v Havířově______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravy v Havířově
jmenuje
členy pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravy v Havířově:
Předseda pracovní skupiny:
náměstek primátora pro investice a chytré město - Ing. Bohuslav Niemiec
Členové:
za město Havířov:
vedoucí odboru komunálních služeb
- Ing. Iveta Grzonková
vedoucí oddělení dopravy
- Ing. Jaromír Schwarz
vedoucí odboru územního rozvoje
- Ing. arch. Karel Mokroš
referent odboru komunálních služeb
- Naďa Czechová
referent odboru komunálních služeb
- Ladislav Kotula
referent odboru komunálních služeb
- Iva Krpcová
za MP Havířov:
ředitel MP Havířov
- Ing. Bohuslav Muras
za komisi BESIP:
předseda
- p. Roman Skácel
1375/29RM/2019 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání
s komunálním a stavebním odpadem________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení
systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ve znění přílohy
1376/29RM/2019 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2020 Technických
služeb Havířov a.s.________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
„Ceník poskytovaných služeb“ na rok 2020 Technických služeb Havířov a.s.
dle přílohy č. 2.
Z: vedoucí OKS
T: 12/2019
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1377/29RM/2019 - „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“ - uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 632/OÚR/19______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 632/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1 605 481,83 Kč bez DPH
(1 942 633,01 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 632/OÚR/19 dle Článku III a
Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -991 007,52 Kč bez DPH
(-1 199 119,10 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 632/OÚR/19 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 632/OÚR/19 na provedení stavby
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto
usnesení s dodavatelem OSBAU s.r.o. se sídlem Přespolní 1377, 735 14
Orlová - Poruba, IČO: 02117436
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 632/OÚR/19 ze dne 4.7.2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 632/OÚR/19 ze dne
4.7.2019
Z: vedoucí OÚR
T: 11/2019
1378/29RM/2019 - Vyřazení energetických auditů z majetkové a účetní evidence města______
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení energetických auditů v celkové výši 1.798.900,- Kč dle přílohy
z majetkové a účetní evidence města
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ukládá
předložit podklady ekonomickému odboru pro vyřazení energetických auditů
v celkové výši 1.798.900,- Kč dle přílohy z majetkové a účetní evidence města
Z: vedoucí OÚR
T: 11 / 2019
1379/29RM/2019 - Odpis pořizovacích nákladů vybraných akcí z účetní evidence města______
Rada města Havířova
schvaluje
odpis pořizovacích nákladů akcí v celkové hodnotě 2.845.388,27 Kč dle přílohy
z účetní evidence města
ukládá
předložit podklady ekonomickému odboru pro odpis pořizovacích nákladů akcí
v celkové hodnotě 2.845.388,27 Kč dle přílohy z účetní evidence města
Z: vedoucí OÚR
T: 11 / 2019
1380/29RM/2019 - „Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov - Šumbark“
– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 481/OÚR/19_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 481/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 102 166,20 Kč bez DPH
(123 621,10 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 481/OÚR/19 dle Článku III a
Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -208 657,38 Kč bez DPH
(-252 475,43 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 481/OÚR/19 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 481/OÚR/19 na provedení stavby
„Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová - Šumbark“ v rozsahu bodu 1.
až 3. tohoto usnesení se společností POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava,
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. 481/OÚR/19 ze dne 10. 6. 2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 481/OÚR/19 ze dne 10.
6. 2019
Z: vedoucí OÚR
T: 11/2019
1381/29RM/2019 - „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 582/OÚR/19____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 582/OÚR/19 dle Článku III a
Přílohy č. 1 této SOD stavební práce za cenu -308.309,13 Kč bez DPH
(-373.054,05 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
2. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 582/OÚR/19 související
s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 582/OÚR/19 na provedení
stavby č. 19022 - „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa“ v rozsahu
bodů 1 a 2 tohoto usnesení s dodavatelem MVEX stavby s.r.o., se sídlem
Selská 50, 739 25 Sviadnov IČ: 03997286
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 582/OÚR/19 ze dne 08.07.2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 582/OÚR/19 ze dne
08.07.2019
Z: vedoucí OÚR
T: 11/2019
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1382/29RM/2019 - Souhlas s přijetím darů____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- finanční dar v hodnotě 5 000,00 Kč od Klubu přátel školy,
Havířov-Podlesí, z. s., Františka Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov-Podlesí,
IČO: 4817486 na spolufinancování dopravy autobusem na lyžařský výcvik
žáků II. stupně
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČO: 62331221
- finanční dar v hodnotě 50 000,00 Kč od společnosti VINAMET CZ s.r.o.,
Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město, IČO: 26845148 na uhrazení
stravného ve školní jídelně pro 3 žáky školy v období školního roku
2019/2020 a na úhradu pobytu žáků, jejichž zákonní zástupci jsou
ve hmotné nouzi, na lyžařském výcviku, škole v přírodě a školních výletech
3. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707
- věcný dar v hodnotě 4 808,16 Kč od společnosti GAMA POWER s.r.o.,
Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 28644824
– hračky a učební pomůcky
1383/29RM/2019 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na
provoz MŠ Lípová Havířov a MŠ Horymírova Havířov pro rok 2019_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení schválené neinvestiční rezervy pro rok 2019 odboru školství a
kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím
Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 48 000 Kč a
Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši
34 000 Kč na poskytnutí finančních odměn zaměstnancům
za práci nad rámec jejich pracovních povinností
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok
2019 výše uvedené usnesení
Z: vedoucí EO
T: prosinec 2019
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1384/29RM/2019 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz 2019 – ZŠ M. Kudeříkové Havířov
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 62331248 zastoupené Mgr. Jiřím Brabcem,
ředitelem školy, navýšení příspěvku na provoz 2019 ve výši 180 tis. Kč na
opravy tříd v souvislosti s realizací projektu, který v rámci Výzvy ITI předložil
a připravuje spolek Naše Montessa, z.s. na ZŠ M. Kudeříkové Havířov
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok
2019 zvýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové ve výši 180,00 tis. Kč
Z: vedoucí EO
T: prosinec 2019
1385/29RM/2019 - Informace o inspekčních činnostech v základních a mateřských školách___
Rada města Havířova
bere na

vědomí

výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní
inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů za období listopad
2018 – červen 2019 těchto základních a mateřských škol
Mateřská škola Havířov-Šumbark, U Jeslí 4/894
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace
Mateřská školay Havířov-Město U Stromovky 60
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace
Základní škola F. Hrubína, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
dle přílohy č. 1
1386/29RM/2019 - Dodatečný souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci
ZŠ Moravská Havířov_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Šumbark Moravská
29/497 okres Karviná, IČO: 709581, pronájem části nemovité věci opakovaně
na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po
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sobě jdoucích a v rozsahu větším než 10 hodin týdně/1 nájemce uvedeným
subjektům v příloze č. 1 za podmínek:
předmět nájmu: užívání tělocvičen školy a jejich příslušenství pro
tělovýchovnou činnost
doba nájmu:
od 15. 9. jednotlivého školního roku
1387/29RM/2019 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
– MŠ Radniční Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Mateřské školy Havířov-Město Radniční 7/619, příspěvková organizace,
IČO: 61988715 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a zprávu o
přijatých opatřeních k výsledkům veřejnosprávní kontroly
schvaluje
Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, příspěvková organizace,
IČO: 61988715 prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Radou
města Havířova usnesením č. 1233/24RM/2019 ze dne 30. 10. 2019 ve výši
49.400,00 Kč
1388/29RM/2019 - Souhlas s umístěním sídla spolku v budově Polské školy Havířov_________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla pobočného spolku Macierz Szkolna w RC – Matice školská
v ČR, z.s. se sídlem Střelniční 209/28, 737 01 Český Těšín, IČO: 26665336
v budově Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 72027577 po dobu
existence spolku
1389/29RM/2019 - Změna schválené pořizovací ceny investičního majetku
– ZŠ Jarošova Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851
okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958165) změnu schválené
pořizovací ceny investičního majetku:
- myčka nádobí z 65 000,00 Kč na 99 025,00 Kč včetně DPH,
- hardware firewall ze 70 000,00 Kč na 96 000,00 Kč včetně DPH.
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1390/29RM/2019 - Souhlas s navýšením pořizovací ceny investičního movitého majetku
a použití fondu investic - ZŠ Mládežnická Havířov

___

Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114, zastoupené ředitelkou Mgr. Ivou
Badurovou, navýšení pořizovací ceny investičního majetku o 12 100,00 Kč
za administraci veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávka konvektomatu a digestoře“ na konečnou pořizovací
cenu 489 953,00 Kč formou zapojením fondu investic
1391/29RM/2019 - Navýšení pořizovací ceny investičního majetku a převod finančních
prostředků z RF do FI - MŠ Sukova Havířov__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov - Město Sukova 2a,
IČO: 65890710
1. navýšení schválené pořizovací ceny investičního majetku, interaktivní tabule,
ZMH č. usnesení 56/3ZM/2018 z 65 000,00 tis. Kč na 79 000,00 Kč
2. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky
z rezervního fondu do fondu investic ve výši 14 000,00 Kč na dofinancování
nákupu interaktivní tabule
1392/29RM/2019 - Žádost o prodloužení termínu dosažení účelu investiční dotace___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové
organizace, IČO: 00844896, ze dne 7. 10. 2019 o prodloužení termínu dosažení
účelu a předložení závěrečného vyúčtování investiční dotace poskytnuté na
rekonstrukci vestibulu NsP
schválit
1. prodloužení termínu dosažení účelu části investiční dotace poskytnuté
Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, IČO: 00844896,
na projekt: „Rekonstrukce vstupního vestibulu a pořízení zdravotní
přístrojové techniky“ ve výši 6.300.000 Kč, konkrétně termínu dosažení
účelu rekonstrukce vstupního vestibulu, na který byla poskytnuta dotace ve
výši 2.000.000 Kč, do 31. 12. 2020
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2. uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace
zn. 739/OŠK/18 ze dne 5. 11. 2018, ve znění dodatku č. 1, zn.
D1/668/OŠK/19, ze dne 30. 7. 2019, se subjektem uvedeným v bodě 1.
tohoto usnesení
pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dodatku č. 2 k
veřejnoprávní smluvě o poskytnutí investiční dotace č. 739/OŠK/18, ve znění
dodatku č. 1, zn. D1/668/OŠK/19 ze dne 30. 7. 2019
1393/29RM/2019 - Změna v povodňové komisi________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
pana Ing. Radka Podstawku členem Povodňové komise města Havířova ke
dni 12.11.2019
1394/29RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks ve
správě odboru životního prostředí ORJ 02 – Světelný informační panel, rok
pořízení 1996, pořizovací cena 150 276,00 Kč a Světelný informační panel, rok
pořízení 1998, pořizovací cena 182 257,40 Kč a to v souladu se Zásadami
hospodaření s majetkem města.
Z: vedoucí OŽP
T: 31.12.2019
1395/29RM/2019 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH
Havířov Životice_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1) dle návrhu
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov
Životice (viz Příloha č.2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov
Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek
sboru dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou
města Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011
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ukládá
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů dle
přílohy č. 1 a č.2
Z: vedoucí OKP
T: 20.12.2019
1396/29RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 04.11.2019 dle příloh
1397/29RM/2019 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
SSRZ Havířov___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO
00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, zastoupené ředitelem
Ing. Radkem Podstawkou, uzavření smlouvy o nájmu části nemovité věci –
prostor pro dva kusy prodejních automatů na teplé a studené nápoje a
občerstvení ve vestibulu Sportovní haly Žákovská, Komunardů 1548/1,
Havířov-Město, s Norbertem Böhmem, se sídlem Lísková 9/1426, HavířovProstřední Suchá, IČO 42790158, za těchto podmínek:
doba nájmu: od 15. 11. 2019 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní
lhůtou
výše nájmu: 310 Kč bez DPH/měsíc/prodejní automat na teplé nápoje
720 Kč bez DPH/měsíc/prodejní automat na studené nápoje
a občerstvení
V částce nájmů jsou zahrnuty úhrady za spotřebu energií a vody
potřebné k provozu automatů. Zákonná sazba DPH bude
připočtena.
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1398/29RM/2019 - Udělení souhlasu k podnájmu části nemovité věci _____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO
00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, zastoupené ředitelem
Ing. Radkem Podstawkou, aby udělila společnosti HC Havířov 2010 s. r. o.,
zastoupené Jaroslavem Mrowiecem a Alešem Bambulou, se sídlem Těšínská
1296/2a, Havířov-Podlesí, souhlas k podnájmu části nemovité věci – prostor ve
Víceúčelové hale o výměře podlahové plochy 91,4 m2 a části pozemků 2996/4
a 2996/10 o celkové výměře 23,28 m2 – bufety a stánky pro občerstvení
veřejnosti při hokejových zápasech HC AZ Havířov, paní Andrei Dančové, se
sídlem Máchova 410/1, Havířov, IČO: 05709733, za těchto podmínek:
účel: provozování hostinské činnosti dle platného živnostenského oprávnění –
prodeje občerstvení během hokejových zápasů HC AZ Havířov 2010
doba podnájmu: od 15. 11. 2019 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní
lhůtou
výše nájemného: 20.000 Kč/rok
1399/29RM/2019 - Žádost o změnu účelu jmenovitého investičního příspěvku______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit změnu účelu schváleného jmenovitého
investičního příspěvku na rok 2019 příspěvkové organizace města Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská
1296/2 a, IČO: 00306754, a to takto:
z prodloužení manipulační plochy ve výši 100 000,00 Kč na opravu živičného
povrchu komunikace vedoucí k manipulační ploše ve výši 100 000,00 Kč
1400/29RM/2019 - Souhlas s přijetím peněžního daru__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí
peněžního daru na krytí nákladů na provoz odlehčovacích služeb
poskytovaných rodinám z obce Horní Bludovice a to ve výši 4 800 Kč od obce
Horní Bludovice, 739 37 Horní Bludovice čp. 434, IČ: 00296686
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pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Darovací smlouvy
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2019
1401/29RM/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: věcný dar - knihy v celkové hodnotě 8 282 Kč
poskytovatel daru: Nakladatelství EPOCHA s.r.o., Kaprova 12,
110 00 Praha 1, IČO: 26723794
specifikace daru:
knihy v počtu 27 ks v celkové hodnotě 8 282 Kč
1402/29RM/2019 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o navýšení
příspěvku na provoz pro rok 2019___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit navýšení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové
organizaci, Havířov-Město, Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243) o
částku 2.600.000 Kč a
uložit ekonomickému odboru zapracovat navýšení příspěvku na provoz o
2.600.000 Kč do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019 výše uvedené
příspěvkové organizaci.
Z: ředitel DSH
T: prosinec 2019
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1403/29RM/2019 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného svěřeného
dlouhodobého hmotného majetku Domova seniorů Havířov_____________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město vyřazení a likvidaci
neupotřebitelného svěřeného dlouhodobého hmotného majetku – garáž
zahradních strojů, inv. č. DHS1000328, rok pořízení 1997, pořizovací
cena 51.345 Kč.
Z: ředitel DsH
T: prosinec 2019
1404/29RM/2019 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a použitím fondu
investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace______________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, zapojení fondu investic ve výši
220.000 Kč na pořízení 2 ks elektrických zvedáků.
Z: ředitel DsH
T: prosinec 2019
1405/29RM/2019 - Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku _________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, pořízení dlouhodobého hmotného majetku – osobního automobilu
ŠKODA Fabia Combi v částce do 250 000 Kč
bez DPH.
Z: ředitelka
SANTÉ
T: listopad 2019
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1406/29RM/2019 - Žádost o souhlas k vyřazení drobného investičního majetku_____________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, vyřazení drobného investičního majetku – Škoda FABIA Combi, VIN:
TMBJB46Y833704081
Z: ředitelka
SANTÉ
T: listopad 2019
1407/29RM/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 15. 11. 2019 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
1408/29RM/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. 3 o velikosti 0+1 na ulici …………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. T. R.
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b) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici ………………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. A. N.,
2. J. B.,
3. S. M. – I. M.
c) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici …………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. V. Ř. – L. Š.,
2. B. N.,
3. J. B.
d) Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici ………………………………………
pořadí žadatelů: 1. M. N.,
2. P. B. - Mgr. M. S.,
3. T. T.
e) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici …………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. L. M.,
2. J. K.
f) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici …………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. J. T. – H. T.,
2. D. Č. – B. Č.
g) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici …………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. J. F. – H. F.
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
1409/29RM/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. 11. 2019 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
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1410/29RM/2019 - UŘ/250/MRA/19 - „Příprava projektových dokumentací“ – rozhodnutí
o zrušení VZ_____________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby UŘ/250/MRA/19
- „Příprava projektových dokumentací“, část 1, část 2, část 3, část 4, část 5 a část
6, podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), neboť je v
zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o
zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 2
ukládá
odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení ve znění přílohy č. 2
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 30.11.2019
1411/29RM/2019 - ZPŘ/396/OÚR/19 - „Kancelářské potřeby 2020-2021“ – rozhodnutí
o výběru a o uzavření smlouvy______________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se sídlem 738 01
Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, IČO: 25910027, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku elektronické
aukce v zadávacím řízení ZPŘ/396/OÚR/19 - „Kancelářské potřeby
2020-2021“, jak vyplývá z přílohy č. 1
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/396/OÚR/19 –
„Kancelářské potřeby 2020-2021“, s FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se
sídlem 738 01 Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, IČO: 25910027, s
nabídkovou cenou 2.900.219,00 Kč bez DPH (3.509.264,99 Kč včetně DPH),
v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů
a údajů dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti rozhodnutí o výběru
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů dle
ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 13. 11. 2019
2. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele na základě
dokladů a údajů dle ust. § 122
zákona
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
1412/29RM/2019 - OŘ/259/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení“
– rozhodnutí o námitkách__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele WAOR build, s.r.o., se sídlem 709 00 OstravaHulváky, Sokola Tůmy 1099/1, IČO: 07630395, proti zadávacím podmínkám
zadávacího řízení OŘ/259/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov - nové
vyhlášení“ ve znění přílohy č. 1
odmítá
námitky stěžovatele WAOR build, s.r.o., se sídlem 709 00 Ostrava-Hulváky,
Sokola Tůmy 1099/1, IČO: 07630395, proti zadávacím podmínkám zadávacího
řízení OŘ/259/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení“ z
důvodů uvedených v příloze č. 2
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ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli
Z: vedoucí OPS
T: 13. 11. 2019
1413/29RM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících k zajištění městské hromadné dopravy na území
statutárního města Havířova_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodloužení termínu pro závazek statutárního města Havířova zajistit
provoz 5 vozidel, pořízených dopravcem ČSAD Havířov a.s. pro MHD
Havířov s využitím podpory v rámci projektu
č.050/06_16_045/ITI_15_01_001 (13. Výzva ITI Ostrava SC 1.2
Nízkoemisní a bezemisní vozidla) v systému MHD Havířov po dobu
udržitelnosti projektu, která skončí v průběhu r. 2025,
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících k zajištění městské hromadné dopravy na území
statutárního města Havířova,
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o smlouvě budoucí o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Havířova č.
294/OKS/19 ze dne 10.04.2019.
Z: vedoucí OKS
T: 12/2019
1414/29RM/2019 - Reprezentační brožura Vize města 2020+_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku ze schválených Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky
„Reprezentační brožura Vize města 2020+“
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přiděluje
veřejnou zakázku malého rozsahu „Reprezentační brožura Vize města 2020+“
v nákladu 3.000 ks společnosti TIS-systems, v.o.s., IČO 25906518, se sídlem
Na Nábřeží 774/119, 736 01 Havířov za konečnou a nepřekročitelnou cenu
141 220,- Kč vč. DPH (122 800,- Kč bez DPH) z důvodu vlastnictví fotografií
a autorských práv k nim, které budou pro brožuru použity
Z:vedoucí KP
T:31.01.2020
1415/29RM/2019 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 12.11.2019_____________
Rada města Havířova
zrušuje
ke dni 11.11.2019 oddělení strategického rozvoje odboru kancelář primátora
Magistrátu města Havířova
schvaluje
Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 12.11.2019 ve znění
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 12.11.2019 na 322 zaměstnanců, tj. snížení o 1 zaměstnance
z důvodu zvýšení efektivity práce Magistrátu města Havířova, včetně zvýšení
počtu zaměstnanců zařazených do odboru územního rozvoje o 4 zaměstnance,
zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do odboru organizačního o 2
zaměstnance a snížení počtu zaměstnanců zařazených do odboru kancelář
primátora o 7 zaměstnanců
1416/29RM/2019 - Rozsudek v pracovním sporu_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 9.10.2019, č.j. 25 C 80/2018-143
schvaluje
nepodat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 9.10.2019,
č.j. 25 C 80/2018-143
36
USNESENÍ
z 29. schůze Rady Města Havířova
konané dne 11.11.2019

ukládá
informovat právního zástupce statutárního města Havířova Mgr. Ondřeje
Havránka o rozhodnutí Rady města Havířova v této věci.
Z: vedoucí OPS
T: 12.11.2019

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

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