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USNESENÍ
z 3. schůze Rady města Havířova
konané dne 03.12.2018

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

PŘEHLED USNESENÍ
z 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.12.2018 – I. část
103/3RM/2018 - Zvolení ověřovatele 3. schůze RMH, konané dne 03.12.2018
104/3RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 2. schůze RMH, konané dne 19.11.2018
a ze 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.11.2018
105/3RM/2018 - Schválení pořadu 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.12.2018
106/3RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 3. RMH
107/3RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
108/3RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
109/3RM/2018 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního
fondu – návrh na rok 2019
110/3RM/2018 - „Výměna střešních oken v obytných domech E. Urxe 1,3,5; U Lesa 1a;
J.A. Komenského 15; Klidná 2,4 Havířov“- zahájení zadávacího řízení
111/3RM/2018 - „Úklidové práce ve společných prostorech vybraných budov, rok 2019“
– zahájení zadávacího řízení
112/3RM/2018 - „Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“- zahájení
zadávacího řízení
113/3RM/2018 - Ceník prací vykonávaných MRA, s.r.o.
114/3RM/2018 - Jmenování předsedů a členů komisí RMH
115/3RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
116/3RM/2018 - Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace – změna
ve složení řídícího výboru
117/3RM/2018 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
118/3RM/2018 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Multigenerační sportovně-relaxační
areál, ul. Lázeňská“
119/3RM/2018 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2019 Technických služeb Havířov a.s.
120/3RM/2018 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2019
121/3RM/2018 - Žádost o poskytnutí účelově vázaných prostředků pro příspěvkovou
organizace SSRZ Havířov středisko ZÁMEK Havířov
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122/3RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
123/3RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI
a s pořízením investičního majetku - MŠ Radniční Havířov
124/3RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ Gen. Svobody Havířov
125/3RM/2018 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Lípová Havířov
126/3RM/2018 - Informace o inspekčních činnostech v základních a mateřských školách
127/3RM/2018 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov a ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
128/3RM/2018 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz
MŠ Petřvaldská Havířov pro rok 2018
129/3RM/2018 - MŠ Resslova Havířov (dnes odloučené pracoviště MŠ Radniční) – zpráva
k zjištěním revize účetnictví
130/3RM/2018 - Změna smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
ZŠ Žákovská Havířov
131/3RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ Pujmanové Havířov
132/3RM/2018 - Žádost PO o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI
a s pořízením investičního movitého majetku - MŠ Přímá Havířov
133/3RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
MŠ U Topolů Havířov
134/3RM/2018 - Žádost o souhlas s pořízením investičního movitého majetku
a s technickým zhodnocením svěřeného majetku PO - ZŠ Moravská Havířov
135/3RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1402/1, k.ú. Prostřední Suchá
136/3RM/2018 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4075/5, k.ú. Havířov-město
137/3RM/2018 - Zřízení služebnosti v rámci vypořádání stavby „Výstavba železniční
zastávky Havířov-střed“
138/3RM/2018 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
139/3RM/2018 - Ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu části nemovité věci formou
veřejné soutěže
140/3RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže a vyhlášení nového záměru pronájmu části
nemovité věci
141/3RM/2018 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období
červen až listopad 2018
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142/3RM/2018 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018
143/3RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 122. – 154.
144/3RM/2018 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova
145/3RM/2018 - Rozpočet města Havířova na rok 2019
146/3RM/2018 - Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
PO města Havířova na období let 2020 a 2021
147/3RM/2018 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování Územně plánovací
dokumentace a jejich změn
148/3RM/2018 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
149/3RM/2018 - Vyjádření statutárního města Havířova k podání občanů proti výstavbě
lisovny plastů se sterilizací na území obce Horní Bludovice
150/3RM/2018 - „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ (stavba č. 18020) – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/OÚR/18
151/3RM/2018 - „Chodník MK Selská 2. etapa“ (stavba č. 16032) – zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
152/3RM/2018 - „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
153/3RM/2018 - VZ/429/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“
- o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení
154/3RM/2018 - VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
155/3RM/2018 - „Chodník MK Selská“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 541/OÚR/18
156/3RM/2018 - Žádost o změnu velikosti bytu z 0+2,1+2 na 1+1 v Domě s pečovatelskou
službou panu Jozefovi Dominovi – případ hodný zvláštního zřetele
157/3RM/2018 - Žádost Aliny Rajnochové o povolení přihlášení pana Jana Pokorného
do společné domácnosti – případ hodný zvláštního zřetele
158/3RM/2018 - Souhlas s přijetím věcného daru
159/3RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace a nadační příspěvek
příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov
160/3RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci Městským kulturním
střediskem Havířov
161/3RM/2018 - Revokace usnesení RMH ze dne 29.8.2018
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162/3RM/2018 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zpráva z kontroly
hospodaření
163/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení programu, volba 2. ověřovatele
164/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů představenstva
165/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny
pro členy představenstva
166/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů dozorčí rady
167/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny
pro členy dozorčí rady
168/3RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení programu, volba 2. ověřovatele
169/3RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - odvolání a volba členů představenstva
170/3RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy
představenstva
171/3RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - odvolání a volba členů dozorčí rady
172/3RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy
dozorčí rady
173/3RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení pořadu jednání, volba 2. ověřovatele
174/3RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady
175/3RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady vč.
odměny
176/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – schválení pořadu jednání, volba 2. ověřovatele
177/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - odvolání a volba jednatele
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178/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele vč. odměny
179/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady
180/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady vč. odměny
181/3RM/2018 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 4.12.2018
182/3RM/2018 - Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 17.12.2018
183/3RM/2018 - VZ/556/ORG/18 – „Nákup notebooků a počítačových sestav“ – rozhodnutí
o výběru nabídky
184/3RM/2018 - Změny ve složení Občanských komisí RMH
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USNESENÍ
z 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.12.2018
103/3RM/2018 - Zvolení ověřovatele 3. schůze RMH, konané dne 03.12.2018________________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 3. schůze Rady města Havířova,
konané dne 03.12.2018
paní Bc. Alenu OLŠOKOVOU
104/3RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 2. schůze RMH, konané dne 19.11.2018
a ze 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.11.2018________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelek zápisů z 2. schůze Rady města Havířova, která se konala dne
19.11.2018 a ze 4. schůze Rady města Havířova, která se konala dne 26.11.2018.
105/3RM/2018 - Schválení pořadu 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.12.2018____
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.12.2018
dle přílohy.
106/3RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 3. RMH___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4525/87RM/2018

Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce,a.s.
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29/2RM/2018
30/2RM/2018

Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú.
Havířov-město
Zřízení služebnosti inženýrské sítě

vypouští
úkoly: krátkodobé
4061/80RM/2018
4944/94RM/2018
4988/95RM/2018
5001/95RM/2018

5002/95RM/2018
5048/95RM/2018
13/2RM/2018
14/2RM/2018

23/2RM/2018

28/2RM/2018
49/2RM/2018

50/2RM/2018

51/2RM/2018

62/2RM/2018
63/2RM/2018

64/2RM/2018

65/2RM/2018

Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a
rekondičních pobytů v roce 2018
Zřízení pozemkových služebností
UŘ/306/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska na ul.
Dlouhá třída 83“- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro přeložku podzemního plynovodu STL ve
prospěch společnosti GasNet, s.r.o
Zřízení pozemkových služebností
Veřejná soutěž - pronájem části nemovité věci –
nebytových prostor ve Společenském domě Havířov
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska ul.
Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o
vyloučení dodavatele z účasti v řízení
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“
– Souhlas zřizovatele se zařazením investičních záměrů
škol a organizací neformálního vzdělávání do
Strategického rámce MAP
Pacht pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá
Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku
řediteli ZŠ Pujmanové Havířov, MŠ Sukova Havířov, MŠ
Přímá Havířov, MŠ U Stromovky Havířov, MŠ U Topolů
Havířov
Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Kapitána Jasioka
Havířov
Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a
poskytnutými finančními prostředky v příspěvkové
organizaci ZŠ F. Hrubína – kontrolní zjištění
„Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ – uzavření
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18
„ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a
vstupního portálu“ (číslo stavby 15033) – uzavření
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017
„Snižování spotřeby energie ZŠ Pujmanové, Havířov
– Šumbark“ (stavba č. 14040) – uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18
„Přednádražní prostor Havířov - výkon činnosti stálého
technického dozoru stavebníka“ (stavba č. 15008) –
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
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66/2RM/2018

74/2RM/2018
76/2RM/2018
79/2RM/2018

88/2RM/2018
89/2RM/2018

„Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční
síně“ (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 6 ke
Smlouvě o dílo č.746/OSRM/2016
Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ –
centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Návrh odpovědi k žádosti Queens, z.s. o podání vysvětlení
k vydanému nesouhlasnému stanovisku
Vyjádření statutárního města Havířov k posuzování vlivů
záměru „Modernizace TKV“ podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí
„Nákup notebooků a počítačových sestav“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/492/ORG/18 – „Dodávka programů VMware vSphere
a VMware vCenter“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky

107/3RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 19 o velikosti 0+1 na ulici Kubelíkova 1316/10 , Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
b) Byt č. 48 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………..
c) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1074/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
d) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 822/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
e) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 714/105, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
f) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 761/131, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
g) Byt č. 37 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………….
h) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici U Lesa 280/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
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i) Byt č. 25 o velikosti 1+3 na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
j) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Plynárenská 666/11, Havířov - Prostřední Suchá,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
k) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 428/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
l) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
m) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1016/9 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
n) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
o) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1080/12 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
p) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1063/7 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
q) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Jaselská 1196/2a , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
r) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1121/81c , Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
s) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1107/28 , Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
t) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Studentská 1147/22 , Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
u) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 428/25 , Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
v) Byt č. 19 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26 , Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
w) Byt č. 128 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………….
x) Byt č. 141 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………..
y) Byt č. 2 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
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z) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Kapitána Nálepky 743/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
aa) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Kapitána Nálepky 743/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………………, 3. …………………
bb) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1099/8, 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 EO
MRA, s.r.o.
T: 15. 12. 2018
108/3RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,
dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu
a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného
usnesení rady města s účinností od 1. 11. 2018 a 1. 12. 2018 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
109/3RM/2018 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního
fondu – návrh na rok 2019____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2019 včetně finančního
plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2019 dle příloh č.1 a č. 2
vzít na vědomí zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice
do domovního fondu města Havířova na rok 2019
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110/3RM/2018 - „Výměna střešních oken v obytných domech E. Urxe 1,3,5; U Lesa 1a;
J. A. Komenského 15; Klidná 2,4 Havířov“- zahájení zadávacího řízení______
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
Práce „Výměna střešních oken v obytných domech E. Urxe 1,3,5; U Lesa 1a;
J. A. Komenského 15; Klidná 2,4 Havířov“
2. Rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace
přenesení daňové povinnosti:

ne
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

zakázka malého rozsahu

5. Zadávací lhůtu:

120 dnů

6. Výši požadované jistoty:

0,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:
9. Kritérium hodnocení:

04/2019
do 60 kalendářních dnů
od předání staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

10. Zadávací podmínky:
- záruka min. 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Základní způsobilost:
základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 90 dnů ke dni
podání nabídky.
Profesní způsobilost:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 90 dnů ke dni podání
nabídky
b) doklad prokazující, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, tedy výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenského
listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy
plnění v oblasti:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
c) doklad prokazující odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci podle
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zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, pro obor: „Pozemní stavby“ pro osobu, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Technická kvalifikace:
čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče
či za uchazeče. Z obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné
technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.
Zadavatel požaduje v případě prokazování kvalifikačních předpokladů seznam
stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení
Za nejvýznamnější ze stavebních prací určuje zadavatel doložení realizace
minimálně 3 staveb pozemního stavitelství, kdy předmětem byla výměna
nebo montáž střešních oken, každá s rozpočtovými náklady minimálně
500 000,- Kč bez DPH.
11. Způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
12. Složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 1
pověřuje
1. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, se sídlem
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek, PSČ 73953,
realizací zadávacího řízení
2. hodnotící komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek
3. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, se sídlem
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek, PSČ 73953,
posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. zajistit odeslání výzvy k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna
střešních oken v obytných domech E. Urxe 1,3,5; U Lesa 1a; J.A. Komenského 15;
Klidná 2,4 Havířov“
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: do 30 dnů ode dne schválení
financování této veřejné zakázky
Zastupitelstvem města Havířova
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111/3RM/2018 - „Úklidové práce ve společných prostorech vybraných budov, rok 2019“
– zahájení zadávacího řízení___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Úklidové práce ve společných prostorech vybraných budov, rok 2019“
2. Rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace
přenesení daňové povinnosti:

ano
ne
ne
ne

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

5. Zadávací lhůtu:

60 dnů

6. Výši požadované jistoty:

0,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:

1.1.2019
31.12.2019

9. Kritérium hodnocení:

nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

10. Zadávací podmínky:
Základní způsobilost: dle § 74 odst. 1 a 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele i jeho
poddodavatelů, čestné prohlášení ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky
Profesní způsobilost::
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatele i jeho poddodavatelů,
ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky
b) doklad prokazující, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, tedy výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenského
listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy
plnění v oblasti:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona (poskytování služeb pro rodinu a domácnost případně realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí).
Ekonomická kvalifikace: čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku.
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11. Způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
12. Složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1.
13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č 1.
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o. IČ: 64084744, realizací zadávacího
řízení
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. zajistit odeslání výzvy k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úklidové
práce ve společných prostorech vybraných budov, rok 2019“
Z: vedoucí EO
MRA, s.r.o.
T: do 30 dnů ode
dne schválení RMH
112/3RM/2018 - „Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“- zahájení
zadávacího řízení____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“
2. Rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace
přenesení daňové povinnosti:

ne
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

zakázka malého rozsahu

5. Zadávací lhůtu:

120 dnů

6. Výši požadované jistoty:

0,- Kč

7. Varianty nabídky:
8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:

ne
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04/2019
do 30 kalendářních dnů
od předání staveniště

9. Kritérium hodnocení:

nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

10. Zadávací podmínky:
- záruka min. 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Základní způsobilost:
základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 90 dnů ke dni
podání nabídky.
Profesní způsobilost:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 90 dnů ke dni podání
nabídky
b) dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, tedy výpisu z živnostenského rejstříku nebo
živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
c) doklad prokazující odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů pro obor: „Pozemní stavby“ pro osobu, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Technická kvalifikace:
čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče či za
uchazeče. Z obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné
technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
Zadavatel požaduje v případě prokazování kvalifikačních předpokladů seznam
stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení
Za nejvýznamnější ze stavebních prací určuje zadavatel doložení realizace
minimálně 3 staveb pozemního stavitelství, kdy předmětem byla rekonstrukce nebo
výstavba sedlové střechy, každá s rozpočtovými náklady minimálně 1 950 000,- Kč
bez DPH.
11. Způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 2.
13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 1.
pověřuje
1. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, se sídlem
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek, PSČ 73953,
realizací zadávacího řízení
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2. hodnotící komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek
3. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, se sídlem
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek, PSČ 73953,
posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. zajistit odeslání výzvy k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“
Z: vedoucí EO MRA, s.r.o.
T: do 30 dnů ode dne schválení
financování této veřejné
zakázky Zastupitelstvem
města Havířova
113/3RM/2018 - Ceník prací vykonávaných MRA, s.r.o.__________________________________
Rada města Havířova
s ch v a l u j e
1. změnu hodinových sazeb stanovených v bodě 3 písm. b) Přílohy č. 3 k Příkazní
smlouvě o správě svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 ze dne
28. 12. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2018, uzavřené mezi statutárním
městem Havířov a společností Městská realitní agentura, s.r.o., s účinností
od 1. 1. 2019 dle přílohy č. 1
2. konsolidované znění Přílohy č. 3 Příkazní smlouvy o správě svěřených
nemovitých věcí – Odměna správce, ve znění dle přílohy č. 3
ukládá
ekonomickému odboru oznámit společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.
v písemné formě stanovení hodinových sazeb dle tohoto usnesení
Z: vedoucí EO
T: 14.12.2018
114/3RM/2018 - Jmenování předsedů a členů komisí RMH_______________________________
Rada města Havířova
jmenuje
předsedy a členy komisí RMH
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Komise pro bezpečnost silničního provozu:
předseda:
Roman Skácel
členové:
Jan Veselý
Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.
Ing. Jiří Lankočí
Bc. Lenka Kapitánová, DiS.
Emanuel Došlík
Ing. Dominik Jurčo
Martin Čech
Roman Kosa
Petr Kostelecký
Jana Rédrová
Komise bytová:
předseda:
členové:

Josef Pilka
Bc. Alena Olšoková
Petr Wala
Henryk Szypka
Pavel Khek
Pavel Camfrla
Bc. Božena Dobešová, DiS.
Bc. Tereza Chovancová, DiS
Tomáš Horák
Libor Čtvrtka
Kristýna Ganaj Němcová

Komise energetická:
předseda:
členové:

Ing. Josef Kaplan
Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.
Ing. Václav Wicher
Bc. Radim Hanzel, MBA
Ing. Ivo Tarkowski
Richard Zelina
Jiří Válka
Marek Světnička, DiS.
Vladislav Fukala
Jiří Kunčický
Jaroslav Nohel

Komise kulturní a letopisecká:
předseda:
Jaroslav Kocián
členové:
Iveta Kočí Palkovská
Ing. Jakub Dobosz
Ing. Věroslav Ryška
Bc. Blanka Mandáková
Filip Příborský
Mgr. Alena Přehnilová
Mgr. Dagmar Kotajná
Věra Adamusová, DiS.
Pavel Kubiczek
Stanislav Bureš
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Komise pro občanské záležitosti:
předseda:
Jakub Neužil
členové:
Michaela Dostálová
Zbyněk Šenkýř
Eva Radová
Emilie Pawlasová
Barbora Lacinová
Michaela Řiháková
Alena Adamová
Stanislava Čujdíková
Mária Gabzdylová
Jana Ecksteinová
Komise protidrogová a prevence kriminality:
předseda:
Ing. Mgr. Jindřich Honěk
členové:
Ing. Jakub Dobosz
Jaroslav Lešňanský
Martin Porembski
Radovan Číž
Bc. Richard Chmelík
Bc. Lumír Braš
Bc. Šárka Lišková
Bc. Dalibor Klimša
Petr Maděra
Zuzana Kocianová
Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy:
předseda:
Mgr. Hana Šimková
členové:
Ondřej Lapisz
Radim Kalus
Daniel Chobot
Vojtěch Kozák
Mgr. Tomáš Onderka
Kristýna Šplíchalová
Mgr. Veronika Enenkelová
Ing. Miroslav Bezděk
Vladimír Ryška
Ing. Eduard Heczko
Komise rozvojová:
předseda:
členové:

Mgr. Michal Jantoš
Jan Dostál
Jan Veselý
Ing. Petr Oborný
Tomáš Bárta
Ing. Jakub Čech
Ing. Dominik Jurčo
Leoš Lukaštík
Marcel Molnár
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Komise sociální a zdravotní:
předseda:
Mgr. Ivana Hlubinková Kožmínová
členové:
Jakub Neužil
Lucie Gorecká, DiS
Ing. Tamara Šeligová
Bc. Richard Chmelík
Ivona Orbanová
Blanka Weissová
Vojtěch Filsák
Markéta Fikáčková
Jana Šebestová
Vítězslava Kvasničková
Komise sportovní:
předseda:
členové:

Komise školská:
předseda:
členové:

Mgr. Roman Trnka
Mario Bortoli
Marcel Frenštátský
Henryk Szypka
Marek Szypka
Jakub Labuz
Roman Mozga
Ing. Ivo Weiss
Ing. Vladimír Slížek
Leoš Lukaštík
Martin Kmec
Mgr. Michaela Janíková
Mgr. Iva Georgiu
PaedDr. Svatopluk Novák
Mgr. Zdeňka Šlachtová
Mgr. Daniel Gwóźdź
Bc. Miroslava Turecká
PaedDr. Václav Hujer
Mgr. Tomáš Labudek
Jana Kubečková
Mgr. Dan Stankuš
Tereza Kaslová

Komise životního prostředí:
předseda:
Bc. Jan Dostal
členové:
Jan Nezhyba
Jaroslav Lešňanský
Kamil Křenek
Jan Látka
MVDr. Alena Kousalová
Mgr. Jiří Mráz
Ing. Eva Šillerová
Bc. Dominik Pustówka
Zdeňka Mokrošová
Mgr. Dan Stankuš
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Komise pro plánování sociálních služeb:
předseda:
Mgr. Stanislava Gorecká
členové:
Ing. Bernarda Urbancová
Bc. Andrea Maršálková
MUDr. Milan Dlábek
Mgr. Michaela Rosová
Ing. Milan Černý
Mgr. Hana Čadová
Mgr. Ladislava Skýbová
Mgr. Tomáš Kolondra
Petr Valášek
Mgr. Renáta Tydlačková
ukládá
informovat předsedy a členy komisí o tomto rozhodnutí Rady města
Z: vedoucí OKP
T: 12/2018
115/3RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném
stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných
zdrojů ke dni 26.11.2018 dle příloh
116/3RM/2018 - Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace – změna
ve složení řídícího výboru_____________________________________________
Rada města Havířova
pověřuje
Bc. Josefa Bělicu, primátora města, k zastupování statutárního města Havířov
v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci
2014-2020.
ukládá
odeslat rozhodnutí Rady města Havířova Magistrátu města Ostravy
Z: vedoucí OKP
T: 31.12.2018
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117/3RM/2018 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace ve výši 7.500,00 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“, dle přílohy č. 1
2. 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.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení
pověřit primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji“
Z: vedoucí OKP
T: 31.12.2018
118/3RM/2018 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Multigenerační sportovně-relaxační
areál, ul. Lázeňská“__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit předložení žádosti o dotaci na realizaci
projektu „Multigenerační sportovně-relaxační areál, ul. Lázeňská“ na základě
vyhlášené Výzvy V4 Sport, investice 2019/2020 Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny
sportu 2017 až 2024, Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ
pověřuje
primátora statutárního města Havířova 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 OKP
T: 31.12.2018
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119/3RM/2018 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2019 Technických služeb Havířov a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
1. ceník poskytovaných služeb na rok 2019 Technických služeb Havířov a.s.
dle přílohy č. 2 s tím, že u velkých zakázek budou Technické služby a. s.,
zpracovávat položkový rozpočet a řídit se cenami obvyklými pro danou lokalitu
2. uzavření dodatku č. 25 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 ze dne 30. 6.1997
uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby
Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město
(dále jen „TSH a.s.“), kterým se upravuje článek I. předmět smlouvy (změna
plánu zimní údržby) a článek II. cena dle přílohy č. 2
3. uzavření dodatku č. 21 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, při nakládání
s komunálním odpadem ve městě Havířově ze dne 21.12.1998 uzavřené
mezi statutárním městem Havířov a TSH a.s., kterým se upravuje článek IV. ceny
dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 25 ke
smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 21 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98
Z: vedoucí OKS
T: 12/2018
120/3RM/2018 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2019___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit plán hospodářské činnosti při provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2019 ve znění dle přílohy
121/3RM/2018 - Žádost o poskytnutí účelově vázaných prostředků pro příspěvkovou
organizace SSRZ Havířov středisko ZÁMEK Havířov_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířov
schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, poskytnutí účelově vázaných prostředků na středisko PO Zámek
Havířov ve výši 630,00 tis. Kč
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uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2018
výše uvedené příspěvkové organizaci navýšení příspěvku na provoz o částku
630,00 tis. Kč
122/3RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov__________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 62331248
- věcný dar – prosklená příčka s dvoukřídlými dveřmi v hodnotě 45 271 Kč
od společnosti NAŠE MONTESSA, z.s.,
K Přehradě 388/44, Havířov-Životice, IČO: 05435404
2. Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
- věcný dar – učební pomůcka, 1 ks Lidská kostra střední v hodnotě 2 172 Kč
od MUDr. Fusskové, s.r.o., Hlavní třída 230, Havířov-Město, IČO: 28637712
3. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
- věcný dar – Mikrovlná trouba zn. Sencor, 1 ks v hodnotě 500 Kč
od fyzické osoby
4. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,
IČO: 61988723
- peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od Klubu přátel školy, Havířov-Podlesí, z.s.
Františka Hrubína 1537/5, Havířov-Podlesí, IČO: 4817486
na spolufinancování dopravy autobusem u pobytového lyžařského výcviku
5. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,
IČO: 61988723
- peněžitý dar ve výši 13 500 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Obědy pro děti Charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových,
Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509
na úhradu stravného ve školní jídelně pro celkem 4 žáky od ledna 2019
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123/3RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI a s pořízením
investičního majetku - MŠ Radniční Havířov_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619,
IČO: 61988715
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do
fondu investic ve výši 100 000 Kč na zahradní mobiliář
2. pořízení investičního nemovitého majetku v pořizovací ceně 98 002 Kč
včetně DPH
- houpadlo na pružině - Koník v pořizovací ceně 12 198,00 Kč včetně DPH
- houpadlo na pružině - Pes v pořizovací ceně 12 198,00 Kč včetně DPH
- houpadlo na pružině - Motorka v pořizovací ceně 13 832,00 Kč včetně DPH
- zahradní dřevěný prvek - Stonožka v pořizovací ceně 29 040,00 Kč včetně DPH
- zahradní dřevěný prvek - Lavička v pořizovací ceně 12 584,00 Kč včetně DPH
- zahradní dřevěný prvek - Chodící kůly v pořizovací ceně 18 150,00 Kč
včetně DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci města Mateřské
škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715
1. nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele
- houpadlo na pružině - Koník v pořizovací ceně 12 198,00 Kč včetně DPH
- houpadlo na pružině - Pes v pořizovací ceně 12 198,00 Kč včetně DPH
- houpadlo na pružině - Motorka v pořizovací ceně 13 832,00 Kč včetně DPH
- zahradní dřevěný prvek - Stonožka v pořizovací ceně 29 040,00 Kč včetně DPH
- zahradní dřevěný prvek - Lavička v pořizovací ceně 12 584,00 Kč včetně DPH
- zahradní dřevěný prvek - Chodící kůly v pořizovací ceně 18 150,00 Kč
včetně DPH
2. předání nemovitého majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci města Mateřské škole HavířovMěsto Radniční 7/619, IČO: 61988715
- houpadlo na pružině - Koník v pořizovací ceně 12 198,00 Kč včetně DPH
- houpadlo na pružině - Pes v pořizovací ceně 12 198,00 Kč včetně DPH
- houpadlo na pružině - Motorka v pořizovací ceně 13 832,00 Kč včetně DPH
- zahradní dřevěný prvek - Stonožka v pořizovací ceně 29 040,00 Kč včetně DPH
- zahradní dřevěný prvek - Lavička v pořizovací ceně 12 584,00 Kč včetně DPH
- zahradní dřevěný prvek - Chodící kůly v pořizovací ceně 18 150,00 Kč
včetně DPH
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124/3RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ Gen. Svobody Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Podpora výuky plavání v základních školách
v roce 2019 (IV. etapa)
název projektu:
Plavání 2019 - Základní škola Havířov – Šumbark
Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
požadovaná výše dotace: 44 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti v plné výši hrazeno poskytovatelem,
v případě nutnosti sdružením rodičů školy
poskytovatel dotace:
název programu:

125/3RM/2018 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Lípová Havířov__________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

zápis o průběhu konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 dle přílohy č. 1
jmenuje
s účinností od 1. 2. 2019 na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701
paní Mgr. Jarmilu Dujkovou
pověřuje
podpisem jmenovacího dekretu pana Bc. Josefa Bělicu, primátora města
126/3RM/2018 - 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
únor 2018 – říjen 2018 těchto základních a mateřských škol
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Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace
Mateřská škola Balzacova 1190/2
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
Mateřská škola Havířob-Šumbark Petřvaldská 32/262
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201
dle přílohy č. 1
127/3RM/2018 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov a ZŠ Kapitána Jasioka Havířov_________
Rada města Havířova
stanoví
plat ředitelům příspěvkových organizací Městské kulturní středisko Havířov,
Městská knihovna Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol, zástupkyni
statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace a zástupkyni statutárního orgánu Základní školy Kapitána
Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov, a to od 1. 1. 2019 dle přílohy č. 1, 2 a 3
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací Městské
kulturní středisko Havířov, Městská knihovna Havířov a Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov, ředitelům příspěvkových organizací zapsaných
v rejstříku škol, zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy
Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace a zástupkyni statutárního
orgánu Základní školy Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka
57 okres Karviná, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2018
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128/3RM/2018 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz
MŠ Petřvaldská Havířov pro rok 2018__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení schválené neinvestiční rezervy pro rok 2018 odboru školství a
kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřské
škole Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570 na poskytnutí
finančních odměn zaměstnancům za práci nad rámec svých povinností ve výši
43 000 Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI.
na rok 2018 výše uvedené usnesení
129/3RM/2018 - MŠ Resslova Havířov (dnes odloučené pracoviště MŠ Radniční) – zpráva
k zjištěním revize účetnictví___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ke zjištěním revize účetnictví na MŠ Resslova Havířov (dnes odloučené
pracoviště MŠ Radniční Havířov)
ukládá
realizovat opatření vyplývající z revize účetnictví MŠ Resslova Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: 31.03.2019
130/3RM/2018 - Změna smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
ZŠ Žákovská Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit pro Základní školu Havířov-Město
Žákovská 1/1006 okres Karviná 736 01, IČO: 62331230 změnu textu Smlouvy o
poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci schválené ZMH dne 23. 4. 2018
č. usnesení 966/25ZM/2018 dle přílohy č. 1, a to Článek II odst. 4:
původně schválený text: „Projekt, pro který bude příjemci poskytnuta dotace,
bude realizován v roce 2018.“
Návrh změny textu: „Projekt, pro který bude příjemci poskytnuta dotace,
bude realizován v roce 2019.“
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pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy
o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
Z: vedoucí OŠK
T: 31.12.2018
131/3RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ Pujmanové Havířov_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov–Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
název operačního programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Šablony II
požadovaná výše dotace:
1.536.969 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
132/3RM/2018 - Žádost PO o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI
a s pořízením investičního movitého majetku - MŠ Přímá Havířov___________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333,
příspěvková organizace, IČO: 70958246
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do
fondu investic ve výši 99 900 Kč na pořízení investičního majetku – interaktivní
mobilní učebna CHYTRÝSEK
2. pořízení investičního movitého majetku:
- interaktivní mobilní učebna CHYTRÝSEK v pořizovací ceně 99 900 Kč
včetně DPH
133/3RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
MŠ U Topolů Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Mateřskou školou Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace, IČO: 70958203
- myčky nádobí Silanos N700F PS/PD, inventární číslo 022-7-ŠJ v pořizovací
ceně 53 158,76 Kč včetně DPH
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134/3RM/2018 - Žádost o souhlas s pořízením investičního movitého majetku
a s technickým zhodnocením svěřeného majetku PO - ZŠ Moravská Havířov__
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov – Šumbark
Moravská 29/497okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131
1. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně celkem 1 916 999,70 Kč
včetně DPH
- jazyková laboratoř 24+1 v pořizovací ceně 195 346,68 Kč včetně DPH
- jazyková laboratoř 16+1 O-M v pořizovací ceně 152 182,12 Kč včetně DPH
- jazyková laboratoř 16+1 Z-Ž v pořizovací ceně 152 182,12 Kč včetně DPH
- interaktivní řešení 24+1 v pořizovací ceně 139 987,07 Kč včetně DPH
- interaktivní řešení 16+1 O-M v pořizovací ceně 152 668,80 Kč včetně DPH
- interaktivní řešení 16+1 Z-Ž v pořizovací ceně 152 668,80 Kč včetně DPH
- soubor nábytku 24+1 v pořizovací ceně 199 637,97 Kč včetně DPH
- soubor nábytku 16+1 O-M v pořizovací ceně 197 810,94 Kč včetně DPH
- soubor nábytku 16+1 Z-Ž v pořizovací ceně 180 028,72 Kč včetně DPH
- soubor počítačové techniky 24+1 v pořizovací ceně 394 486,48 Kč včetně DPH
2. technické zhodnocení svěřeného majetku v pořizovací ceně
celkem 524 150,55 Kč včetně DPH
- modernizace jazykové učebny menší č. 1 – stavební práce v pořizovací
ceně 126 452,06 Kč včetně DPH
- modernizace jazykové učebny menší č. 2 – stavební práce v pořizovací
ceně 126 452,06 Kč včetně DPH
- modernizace jazykové učebny velké – stavební práce v pořizovací
ceně 271 246,43 Kč včetně DPH
135/3RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1402/1, k.ú. Prostřední Suchá__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku
parc.č. 1402/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 1.500 m2, (výměra bude
upřesněna na základě GP) paní Sandře Malindové, bytem ……………….…….,
IČO: 03890694, za účelem vybudování mycího centra automobilů
136/3RM/2018 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4075/5, k.ú. Havířov-město_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 4705/5,
ost.komunikace o výměře 79 m2, kat. území Havířov-město od vlastníka České
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republiky, s právem hospodaření Zemědělský podnik Rázová, státní podnik
v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, Praha 6, IČO: 13642090
137/3RM/2018 - Zřízení služebnosti v rámci vypořádání stavby „Výstavba železniční
zastávky Havířov-střed“______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci vypořádání stavby „Výstavba železniční zastávky Havířov-střed“
1. zřízení služebnosti na pozemcích v majetku města, parc. č. 2738/1, 2739/1,
2741/1 a 2742/1, k.ú. Havířov-město, spočívající v právu oprávněné
strany - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 110 00 Praha 1,
Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 709 94 234, umístit, provozovat, udržovat a
odstranit na pozemcích nástupiště pro cestující, v rozsahu 11,10 m2, dle GP č.
2189-7c/2018
2. zřízení služebnosti na pozemcích v majetku města, parc. č. 2741/1, 2742/1,
2742/2, 2748/1 a 2748/11, k.ú. Havířov-město, spočívající v právu oprávněné
strany - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 110 00 Praha 1,
Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 709 94 234, umístit, provozovat, udržovat a
odstranit na pozemcích přípojku NN, v rozsahu 410,2 m2, dle GP
č. 2189-7a/2018, přičemž služebnost dle bodu 1. a 2. je ohodnocena dohodou
smluvních stran jednorázovou částkou v celkové výši 70.000,00 Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
k bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2019
138/3RM/2018 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 002 o výměře
59,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 25,80 m2 v 1. podzemním
podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2,
Havířov-Město
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 207 o výměře
59,20 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 2. nadzemním
podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2,
Havířov-Město
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3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 306 o výměře
57,50 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním
podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2,
Havířov-Město
4. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 106 o výměře 40 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 17 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město,
České pirátské straně, IČO: 71339698, jako kancelář strany
139/3RM/2018 - Ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu části nemovité věci formou
veřejné soutěže______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost o pronájem části nemovité věci – místností o celkové výměře 94,30 m2
v 1. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2,
Havířov-Město, podanou spol. PM Český Těšín s.r.o., IČO: 05029945
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 94,30 m2 v 1. nadzemním
podlaží části H objektu Radnice, č. p. 86, ul. Svornosti 2 v Havířově-Městě,
nájemci Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, IČO: 47673036,
dohodou k 31. 12. 2018
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místností o celkové výměře 94,30 m2
v 1. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2,
Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.500,00 Kč/m2/rok bez DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4. Účel využití prostor není stanoven.
5. Možnost odkoupení klimatizace od bývalého nájemce za zůstatkovou
hodnotu ve výši 110.698,00 Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení
smlouvy o nájmu nebytových prostor č. E/839/MJP/98
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2018
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140/3RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže a vyhlášení nového záměru pronájmu části
nemovité věci_______________________________________________________
Rada města Havířova
b e r e n a v ě d o m í,
1. že do veřejné soutěže p. č. 7/EO/2018 na pronájem části nemovité věci
– prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 26,55 m2 v přízemí budovy
na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město, nebyla v termínu podána žádná nabídka
2. že po ukončení veřejné soutěže byly podány dvě žádosti o pronájem části
nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 26,55 m2
v přízemí budovy na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město, a to p. Filipem
Szturcem, IČO: 06339743 a spol. Contract Consulting Energy, s.r.o.,
IČO: 04930550
schvaluje
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 26,55 m2 v přízemí budovy na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město, formou
veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.350,00 Kč/m2/rok bez DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4. Účel využití prostor není stanoven.
141/3RM/2018 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období
červen až listopad 2018_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
města Havířova, které byly realizované v období červen až listopad 2018
u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu
142/3RM/2018 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018__________
Rada města Havířova
schvaluje
4. úpravu odpisových plánů na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě
činí 47 353 141,40 Kč.
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143/3RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 122. – 154.___
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 154., dle důvodové zprávy a příloh
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 154. - dle důvodové zprávy a příloh,
schválit
a) rozpočtová opatření č. 122. – 153., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 116. – 154. tyto nové závazné
ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2018:
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
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
odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
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2 301 605,89
1 103 816,40
54 261,73
8 668,77
1 134 858,99
2 497 887,07
2 061 235,38
1 128,86
19 160,54
481 210,74
262 448,86
8 829,85
301 452,28
92 345,99
869 765,41
24 892,85
436 651,69
2 700,23
1 539,64
1 661,96
1 532,11
1 530,82
1 865,44
2 753,53
1 702,69
3 716,82
1 246,41
1 615,72
2 672,64
0,00
1 371,89
1 337,78
1 618,27

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

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
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
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

1 546,42
1 160,58
1 157,54
4 078,17
5 100,97
5 346,59
4 672,21
4 096,29
3 389,41
6 010,34
6 385,21
6 048,34
4 422,44
7 601,49
8 769,57
9 911,07
1 846,12
4 395,74
1 145,08
6 979,51
2 971,88
58 451,00
23 170,00
41 064,82

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

20 866,45 tis. Kč
60 147,62 tis. Kč
37 010,68
70 040,20
+196 281,18
0,00
-105 000,00
+301 281,18

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

144/3RM/2018 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Zásady participativního rozpočtu města Havířova ve znění přílohy
č. 1 tohoto materiálu
pověřit podpisem primátora města a náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku Zásad participativního rozpočtu města Havířova
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145/3RM/2018 - Rozpočet města Havířova na rok 2019__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Rozpočet města Havířova
na rok 2019 v členění:
1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
2 035 372,00
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
1 132 941,00
tř. 2 - nedaňové příjmy
18 941,00
tř. 3 - kapitálové příjmy
1 600,00
tř. 4 - přijaté transfery
881 890,00
2) Výdaje celkem (a> + b>)
2 110 648,00
a) výdaje organizačních jednotek MMH
1 773 902,00
z toho: odbor životního prostředí
772,00
odbor školství a kultury
19 605,00
odbor územního rozvoje
404 045,00
odbor organizační
260 562,00
odbor sociálních věcí
6 452,00
odbor komunálních služeb
318 899,00
Městská policie Havířov
94 709,00
ekonomický odbor
649 043,00
odbor kancelář primátora
19 815,00
b) příspěvky a dotace organizacím
336 746,00
z toho: MŠ Balzacova
2 043,00
z toho: investiční příspěvek
73,00
MŠ ČSA
845,00
MŠ E. Holuba
1 144,00
MŠ Horymírova
1 120,00
MŠ Lípová
1 520,00
MŠ Mládí
1 160,00
MŠ Moravská
2 019,00
MŠ Okružní
905,00
MŠ Petřvaldská
2 643,00
MŠ Přímá
1 050,00
MŠ Puškinova
1 170,00
z toho: investiční příspěvek
100,00
MŠ Radniční
1 952,00
MŠ Sukova
972,00
z toho: investiční příspěvek
65,00
MŠ Švabinského
750,00
MŠ U Jeslí
857,00
MŠ "U kamarádů"
1 070,00
z toho: investiční příspěvek
75,00
MŠ U Stromovky
1 060,00
MŠ U Topolů
740,00
ZŠ 1. máje
3 716,00
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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 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
ZŠ Moravská
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Selská
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
3) Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

3 252,00
300,00
3 495,00
35,00
3 496,00
3 610,00
160,00
2 645,00
2 906,00
3 038,00
3 840,00
4 005,00
3 793,00
6 391,00
750,00
7 058,00
350,00
1 304,00
3 128,00
60,00
1 339,00
3 957,00
3 154,00
28 000,00
22 580,00
43 750,00

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

11 385,00 tis. Kč
48 942,00 tis. Kč
2 460,00 tis. Kč
48 423,00
7 480,00
46 519,00
+75 276,00
0,00
-105 000,00
+180 276,00

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

vzít na vědomí
a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských
aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně
prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířov (dále jen „Fond bezpečnosti“),
Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2019 dle Přílohy č. 1
b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2019 dle Přílohy č. 1
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146/3RM/2018 - Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
PO města Havířova na období let 2020 a 2021____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
příspěvkových organizací města Havířova na období let 2020 a 2021, dle příloh
č. 1 až 3
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na
období let 2020 a 2021, dle příloh č. 1 až 3
147/3RM/2018 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování Územně plánovací
dokumentace a jejich změn____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova určit pro volební období 2018 – 2022 zastupitele
Marka Světničku, DiS pro spolupráci na pořizování územně plánovací
dokumentace a jejich změn, na základě ustanovení § 47 odst.1, § 51 odst.1 a 3, § 53
odst.1 a 3 a § 66 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
148/3RM/2018 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5
písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě - na
pozemcích parc.č. 1654/51, 1654/50 v k.ú. Šumbark a zařadit pozemky do řešení
návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy
vzít na vědomí informaci o odmítnutí návrhu na pořízení změny Územního plánu
Havířov na pozemku parc.č. 4647/1 v k.ú. Havířov – město
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149/3RM/2018 - Vyjádření statutárního města Havířova k podání občanů proti výstavbě
lisovny plastů se sterilizací na území obce Horní Bludovice_________________
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi k podání občanů proti výstavbě lisovny plastů se sterilizací na
území obce Horní Bludovice dle Přílohy č. 3 tohoto materiálu
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Bc. Josefa Bělicu podpisem odpovědi
k podání občanů proti výstavbě lisovny plastů se sterilizací na území obce Horní
Bludovice
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení odpovědi
statutárního města Havířova zástupci petičního výboru Ing. Petru Fickovi, bytem
Prostřední Bludovice ev.č. 2, 739 37 Horní Bludovice
Z: vedoucí OÚR
T: 04.12.2018
150/3RM/2018 - „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ (stavba č. 18020) – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/OÚR/18___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 675/OÚR/18 dle Článku III a přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 467 116,13 Kč bez DPH
(565 210,52 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 675/OÚR/18 dle Článku III a přílohy
č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -522 178,90 Kč bez DPH
(- 631 836,47 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 675/OÚR/18 související
s bodem 1 až 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/OÚR/18 na provedení stavby
„Parkoviště za bytovým věžovým domem“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení
se společností Technické služby Havířov a.s., IČO: 25375601
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město a podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č.675/OÚR/18 ze dne 31.8.2018
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/OÚR/18 ze dne
31.8.2018
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2018
151/3RM/2018 - „Chodník MK Selská 2. etapa“ (stavba č. 16032) – zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. níže uvedené podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Chodník MK Selská 2. etapa“ (stavba č. 16032)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:
6. hodnotící kritérium:

březen 2019 (výzva k převzetí
staveniště)
nejpozději do 120 kalendářních
dnů ode dne převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez 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
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich
zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
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9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky poskytnutých za
posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu
uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže
poskytnutí min.:
a) 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky byla výstavba
zpevněné plochy ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez
DPH / tyto práce na jedné zakázce
b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba veřejného osvětlení v
minimální hodnotě 300.000 Kč bez DPH / tyto práce na jedné zakázce
c) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla montáž kanalizačního potrubí
v minimální délce 300 metrů
(poskytnutí požadovaných stavebních prací v písm. a) až c) je možno prokázat
i společně stejnou zakázkou)
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
v tomto složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může být
i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru
dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava pro
stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky
zeměměřických činností
c) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného
vedení stavby u minimálně 2 dokončených stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky musela být výstavba zpevněné plochy
v minimální hodnotě 3.000.000,- Kč bez DPH/ tyto práce na jedné zakázce
11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,- Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální
výši 3.000.000,- Kč
- záruka 60 měsíců
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1
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14. zahájení zadávacího řízení, tzn. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání
kvalifikace dodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 a zveřejnění výzvy na profilu
zadavatele, až poté, co Zastupitelstvo města Havířova schválí financování této
veřejné zakázky
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník
MK Selská 2. etapa“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Chodník MK Selská 2. etapa“
Z: vedoucí OÚR
T: 01/2019 (v případě schválení
financování veřejné zakázky)
152/3RM/2018 - „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ (stavba č. 17028)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:
6. hodnotící kritérium:

březen 2019
(výzva k zahájení plnění)
nejpozději do 120 kalendářních
dnů ode dne převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH (váha 100%)
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7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je
v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
9. ekonomickou kvalifikaci:
- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky poskytnutých
za posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu
uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže
poskytnutí min.:
a) 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky byla rekonstrukce
nebo výstavba zpevněné plochy s asfaltovým povrchem, v minimální
hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH
b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba zpevněné plochy
ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH
c) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba veřejného osvětlení
v minimální hodnotě 300.000 Kč bez DPH / tyto práce na jedné zakázce
(poskytnutí požadovaných stavebních prací v písm. a) až c) je možno prokázat
i společně stejnou zakázkou)
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
v tomto složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může
být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru
dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava pro
stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného
vedení stavby u minimálně 2 dokončených stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky musela být výstavba zpevněné plochy
v minimální hodnotě 1.500.000,- Kč bez DPH/ tyto práce na jedné zakázce
c) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky
zeměměřických činností
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11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální
výši 2.000.000,00 Kč
- záruka 60 měsíců
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1
14. zahájení zadávacího řízení, tzn. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání
kvalifikace dodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 a zveřejnění výzvy na profilu
zadavatele, až poté, co Zastupitelstvo města Havířova schválí financování této
veřejné zakázky
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město, podpisem dokumentů souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkoviště
na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“
Z: vedoucí OÚR
T: 1/2019 (v případě schválení
financování veřejné zakázky)
153/3RM/2018 - VZ/429/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“
- o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení___________
Rada města Havířova
ruší
429/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ – výběr zhotovitele
neboť do zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka a proto po uplynutí lhůty
pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení.
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (stavba č. 17036)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:
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ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:
5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:

ne

termín dokončení:
6. kritérium hodnocení:

březen 2019
(výzva k převzetí staveniště))
nejpozději do 120 kalendářních
dnů ode dne převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH (váha 100%)

7. základní způsobilost dodavatele
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud
je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky poskytnutých
za posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu
uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže
poskytnutí min.:
2 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky byla výstavba
hřiště, popřípadě sportoviště, s asfaltovým nebo betonovým povrchem
o ploše min 1000 m2 v minimální hodnotě 1.500.000,00 Kč bez DPH
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
v tomto složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí
vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může
být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru
pozemní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž
vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby

45
USNESENÍ
z 3. schůze Rady Města Havířova
konané dne 03.12.2018

b) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného
vedení stavby u minimálně 1 dokončené stavební zakázky, přičemž
předmětem byla výstavba hřiště, popřípadě sportoviště, s asfaltovým nebo
betonovým povrchem o ploše min 1000 m2 v minimální hodnotě
1.500.000,- Kč bez DPH/ tyto práce na jedné zakázce
c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky
zeměměřických činností: úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a)
a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění
- odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000,00 Kč
- záruka 60 měsíců
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení komise dle Přílohy č. 2
14. zahájení zadávacího řízení, tzn. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání
kvalifikace dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 a zveřejnění výzvy na profilu
zadavatele, až poté, co Zastupitelstvo města Havířova schválí financování této
veřejné zakázky
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město, podpisem dokumentů souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hokejbalové
hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“
Z: vedoucí OÚR
T: 1/2019 (v případě schválení
financovaní veřejné zakázky)
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154/3RM/2018 - VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“
(stavba č. 18037) od společnosti ORZO SECURITY, spol. s.r.o., Poděbradova
3264/73, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 603 21 601 s nabídkovou
cenou 1.911.424,00 Kč bez DPH (2.312.823,04 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/508/OÚR/18 –
„Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037) takto:
2. místo: JIMI CZ, a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Motol,
IČ: 253 13 436 s nabídkovou cenou 2.151.612,92 Kč bez DPH
(2.603.449,21 Kč vč. DPH)
3. místo: Torael Net s.r.o, Jurije Gagarina 1589/2a, 736 01 Havířov Bludovice,
IČ: 278 37 891 s nabídkovou cenou 2.319.027,00 Kč bez DPH
(2.806.022,67 Kč vč. DPH)
4. místo: TINT s. r. o., Riegrova 832738 01, Frýdek-Místek,
IČ: 633 23 966 s nabídkovou cenou 2.660.789,00 Kč bez DPH
(3.219.554,69 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/508/OÚR/18 – „Domov
seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko
Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037)
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2018
155/3RM/2018 - „Chodník MK Selská“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 541/OÚR/18_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 541/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 515 169,44 Kč
bez DPH (623 355,02 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
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2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 541/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 532 726,39 Kč bez DPH
(- 644 598,93 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 541/OÚR/18
související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení,
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 541/OÚR/18 na provedení stavby
„Chodník MK Selská“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení s dodavatelem
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, se sídlem
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 452 74 924.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 541/OÚR/18 ze dne 17.7.2018
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 541/OÚR/18 ze dne
17.7.2018
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2018
156/3RM/2018 - Žádost o změnu velikosti bytu z 0+2,1+2 na 1+1 v Domě s pečovatelskou
službou panu Jozefovi Dominovi – případ hodný zvláštního zřetele__________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu velikosti bytu z 0+2, 1+2 na 1+1 panu Jozefovi Dominovi, trvale bytem
……………………………. v již schváleném Pořadí naléhavosti žadatelů o byty
v Domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Havířova
od 01.11.2018 do 30.04.2019
157/3RM/2018 - Žádost Aliny Rajnochové o povolení přihlášení pana Jana Pokorného
do společné domácnosti – případ hodný zvláštního zřetele__________________
Rada města Havířova
schvaluje
přihlášení pana Jana Pokorného do společné domácnosti
s paní Alinou Rajnochovou v Domě s pečovatelskou službou na ulici …………….
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158/3RM/2018 - Souhlas s přijetím věcného daru_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí
věcného daru – polévky pro klienty „Nízkoprahového denního centra pro osoby
bez přístřeší“ ve výši 18 600 Kč od ADRA, o.p.s., Markova 600/6, 158 00 Praha 5,
IČ: 61388122
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana Černého
podpisem Darovací smlouvy na věcný dar
Z: ředitel SSmH
T: prosinec 2018
159/3RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace a nadační příspěvek
příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o neinvestiční dotace a nadační příspěvek příspěvkovou
organizací Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2,
budova G, 736 01 Havířov – Město:
Ministerstvo kultury České republiky
Program VISK 8/A Informační zdroje
Databáze ASPI fy Wolters Kluwer

1. Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:
Celkové náklady:
Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování:

4.356 Kč
2.904 Kč
1.452 Kč

z finančních prostředků
Městské knihovny Havířov

Ministerstvo kultury České republiky
Knihovna 21. století
Zůstanou solí
14.000 Kč
29.000 Kč
15.000 Kč
z finančních prostředků
Městské knihovny Havířov

2. Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:
Požadovaná výše dotace:
Náklady projektu celkem:
Spolufinancování:
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3. Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:
Požadovaná výše dotace:
Náklady projektu celkem:
Spolufinancování:

Nadace OKD
Pro region
Knihovna budoucnosti
60.000 Kč
80.000 Kč
20.000 Kč
z finančních prostředků
Městské knihovny Havířov

160/3RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci Městským kulturním
střediskem Havířov__________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské kulturní
středisko Havířov, IČO: 00317985:
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Moravskoslezský kraj,
se sídlem 28. října 2771/117,
702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692
Program podpory aktivit v oblasti kultury
v Moravskoslezském kraji na rok 2019
Vánoční město 2019
300 000,00 Kč
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena
z příspěvku na provoz pro rok 2019

161/3RM/2018 - Revokace usnesení RMH ze dne 29.8.2018_______________________________
Rada města Havířova
revokuje
usnesení Rady města Havířova, č. 4897/93RM/2018 ze dne 29. 8. 2018
dle důvodové zprávy.
162/3RM/2018 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zpráva z kontroly
hospodaření________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Zprávu z kontroly hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,
IČO: 70305374, za období leden – září 2018, dle Přílohy č. 1
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163/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení programu, volba 2. ověřovatele______
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se
sídlem Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“),
schvaluje
program jednání
1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti
HTS, a.s.
2. Odvolání a volba členů představenstva společnosti HTS, a.s.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny pro členy představenstva,
předsedu a místopředsedu představenstva společnosti HTS, a.s.
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady,
předsedu a místopředsedu dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece
164/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů představenstva_________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se
sídlem Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“),
odvolává
z funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.:
Ing. Václava Wichera,
dat. nar. ………………….
(místopředseda)
bytem ……………...…….
Ing. Jakuba Holisze,
dat. nar. ………………….
bytem …………..……….
Mgr. Stanislavu Goreckou,
dat. nar. ………………….
bytem ………..………….
s tím, že poslední den výkonu funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.
je 31.12.2018
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volí
s účinností od 1.1.2019 do funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.:
Mgr. Ivu Georgiu,
dat. nar. ………………….
bytem ……………..…….
Marka Světničku, DiS.,
dat. nar. ………………….
bytem …………..……….
Mgr. Šárku Suchánkovou,
dat. nar. ………………….
bytem ………………..….
bere na vědomí
podle § 441 a § 442 zákona o obchodních korporacích upozornění
Mgr. Ivy Georgiu,
Mgr. Šárky Suchánkové,
že podnikají ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti nebo podnikání,
jako je předmět podnikání společnosti HTS, a.s.
Mgr. Ivy Georgiu, že je členkou statutárního orgánu jiné právnické osoby se
stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, jako je předmět
podnikání společnosti HTS, a.s.
ukládá
doručit zápis z jednání jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.
Z: vedoucí KP
T: 12/2018
informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy
představenstva společnosti HTS, a.s.
Z: představenstvo HTS, a.s.
T: 01/2019
provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113
Z: představenstvo HTS, a.s.
T: 02/2019
165/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny
pro členy představenstva______________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se
sídlem Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, zapsané
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v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“),
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce člena představenstva včetně měsíční odměny
ve výši 23.000 Kč za výkon funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.,
od 1.1.2019, dle Přílohy č. 1 s úpravou Článku II odst. 3 u těch členů
představenstva, kteří ve svém Čestném prohlášení upozornili na svou
konkurenční činnost:
Člen představenstva bere na vědomí, že se na něj vztahuje zákaz konkurence
podle § 441 zákona o obchodních korporacích. Člen představenstva upozornil na
svou konkurenční činnost a zavazuje se, že nepoškodí společnost svou
konkurenční činností vykonávanou podle § 441 zákona o obchodních
korporacích a že v této souvislosti nezneužije informace, které získá jako člen
představenstva společnosti.
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva včetně měsíční odměny
ve výši 28.000 Kč za výkon funkce předsedy představenstva společnosti HTS,
a.s. dle Přílohy č. 2 s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění na konkurenční
činnost
3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva včetně měsíční odměny
ve výši 23.000 Kč za výkon funkce místopředsedy představenstva společnosti
HTS, a.s. dle Přílohy č. 3 s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění na
konkurenční činnost
ukládá
doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti HTS, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 12/2018
zajistit podepsání smluv o výkonu funkce
Z: představenstvo HTS, a.s.
T: 12/2018
166/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů dozorčí rady___________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se
sídlem Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“),
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odvolává
z funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.:
Marka Světničku, DiS.,
dat. nar. ………………….
(předseda)
bytem …………..……….
Petra Robosze,
dat. nar. ………………….
bytem ………..………….
Ing. Břetislava Petra,
dat. nar. ………………….
bytem ……..…………….
Mgr. Ivu Georgiu,
dat. nar. ………………….
bytem ……………..…….
s tím, že poslední den výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s. je
31.12.2018
volí
s účinností od 1.1.2019 do funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.:
Jaroslava Lešňanského,
dat.nar. ………………….
bytem …………..……….
Petra Walu,
dat.nar. ………………….
bytem …………..……….
Ing. Věroslava Ryšku,
dat. nar. ………………….
bytem ………..………….
Ing. Jakuba Holisze,
dat. nar. ………………….
bytem ………..………….
bere na vědomí
podle § 451 a § 452 zákona o obchodních korporacích upozornění
1. Petra Waly,
Ing. Věroslava Ryšky,
že podnikají ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti nebo podnikání, jako
je předmět podnikání společnosti HTS, a.s.
2. Ing. Věroslava Ryšky, že je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se
stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, jako je předmět
podnikání společnosti HTS, a.s.
ukládá
1. doručit zápis z jednání jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.
Z: vedoucí KP
T: 12/2018
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy
dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
Z: představenstvo HTS, a.s.
T: 01/2019
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3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113
Z: představenstvo HTS, a.s.
T: 02/2019
167/3RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny
pro členy dozorčí rady________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se
sídlem Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“),
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně výše měsíční odměny
12.000 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s., od 1.1.2019
dle Přílohy č. 1 s úpravou Článku II odst. 3 u těch členů dozorčí rady, kteří ve
svém Čestném prohlášení upozornili na svou konkurenční činnost:
Člen dozorčí rady bere na vědomí, že se na něj vztahuje zákaz konkurence podle
§ 451 zákona o obchodních korporacích. Člen dozorčí rady upozornil na svou
konkurenční činnost a zavazuje se, že nepoškodí společnost svou konkurenční
činností vykonávanou podle § 451 zákona o obchodních korporacích a že v této
souvislosti nezneužije informace, které získá jako člen dozorčí rady společnosti.
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady včetně výše měsíční odměny
15.500 Kč za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti HTS, a.s. dle
Přílohy č. 2 s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění na konkurenční činnost
3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady včetně výše měsíční
odměny 12.000 Kč za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti
HTS, a.s. dle Přílohy č. 3 s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění na
konkurenční činnost
ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti HTS, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 12/2018
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce
Z: představenstvo HTS, a.s.
T: 12/2018
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168/3RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení programu, volba 2. ověřovatele_________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále
jen „společnost TSH a.s.“),
schvaluje
program jednání
1. Volba 2. ověřovatele zápisu při rozhodnutí jediného akcionáře společnosti
TSH a.s.
2. Odvolání a volba členů představenstva společnosti TSH a.s.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny pro členy představenstva,
předsedu a místopředsedu představenstva společnosti TSH a.s.
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti TSH a.s.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady,
předsedu a místopředsedu dozorčí rady společnosti TSH a.s.
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Jiřího Martinka
169/3RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - odvolání a volba členů představenstva____________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále
jen „společnost TSH a.s.“),
odvolává
z funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.:
Ing. Ondřeje Baránka,
dat. nar. ………………….
(místopředseda)
bytem ………………….
Vojtěcha Kozáka,
dat. nar. ………………….
bytem ………………….
Ivetu Kočí Palkovskou,
dat. nar. ………………….
bytem ………………….
Miroslava Polaka,
dat. nar. ………………….
bytem ………………….
s tím, že poslední den výkonu funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.
je 31.12.2018
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volí
s účinností od 1.1.2019 do funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.:
Ing. Karla Šlachtu,
dat. nar. ………………….
bytem ………………….
Jana Veselého,
dat. nar. ………………….
bytem ………………….
Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D. , dat. nar. ………………….
bytem ………………….
Ing. Jakuba Dobosze
dat. nar. ………………….
bytem ………………….
ukládá
1. doručit zápis z jednání jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí KP
T: 12/2018
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy
představenstva společnosti TSH a.s.
Z: představenstvo společnosti TSH a.s.
T: 01/2019
3. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664
Z: představenstvo společnosti TSH a.s.
T: 02/2019
170/3RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy
představenstva______________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále
jen „společnost TSH a.s.“),
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce člena představenstva včetně měsíční odměny ve výši
23.000 Kč za výkon funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.,
od 1.1.2019, dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva včetně měsíční odměny
ve výši 28.000 Kč za výkon funkce předsedy představenstva společnosti TSH a.s.
dle Přílohy č. 2
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3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva včetně měsíční odměny
ve výši 23.000 Kč za výkon funkce místopředsedy představenstva společnosti
TSH a.s. dle Přílohy č. 3
ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 12/2018
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce
Z: představenstvo TSH a.s.
T: 12/2018
171/3RM/2018 – Technické služby Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
Valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady_____________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále
jen „společnost TSH a.s.“),
odvolává
z funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.:
Ing. Bohuslava Niemiece,
dat. nar. ………………….
(předseda)
bytem ………………….
Ing. Věroslava Ryšku,
dat. nar. ………………….
(místopředseda)
bytem ………………….
s tím, že poslední den výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.
je 31.12.2018
volí
s účinností od 1.1.2019 do funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.:
Mgr. Dagmar Kotajnou,
dat. nar. ………………….
bytem ………………….
Ing. Iva Tarkowského,
dat. nar. ………………….
bytem ………………….
ukládá
1. doručit zápis z jednání jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí KP
T: 12/2018
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2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy
dozorčí rady společnosti TSH a.s.
Z: představenstvo TSH a.s.
T: 01/2019
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664
Z: představenstvo TSH a.s.
T: 02/2019
172/3RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy
dozorčí rady________________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále
jen „společnost TSH a.s.“),
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně výše měsíční odměny
12.000 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s. od 1.1.2019
dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady včetně výše měsíční odměny
15.500 Kč za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti TSH a.s. dle
Přílohy č. 2
3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady včetně výše měsíční
odměny 12.000 Kč za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti
TSH a.s. dle Přílohy č. 3
ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 12/2018
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce
Z: představenstvo TSH a.s.
T: 12/2018
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173/3RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení pořadu jednání, volba 2. ověřovatele____________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U
Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen
„společnost“)
schvaluje
pořad jednání:
1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodování jediného společníka společnosti.
2. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. výše
jeho měsíční odměny, schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a
místopředsedy dozorčí rady společnosti vč. výše měsíční odměny a změna
smlouvy o výkonu funkce ….
4. Různé.
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Pavla Rapanta, MBA
174/3RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady__________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U
Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen
„společnost“)
odvolává
z funkce člena dozorčí rady společnosti
pana Martina Porembského,
nar.………………….
(místopředseda)
bytem ………………….
s tím, že poslední den výkonu funkce člena dozorčí rady je 31.12.2018.
volí
od 1.1.2019 do funkce člena dozorčí rady společnosti
Bc. Alenu Zedníkovou,
nar. ………………….
bytem ………………….
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ukládá
1. doručit zápis z jednání jediného společníka do sídla společnosti
Z: vedoucí KP
T: 12/2018
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy
dozorčí rady společnosti
Z: předseda dozorčí rady
T: 2/2019
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631
Z: jednatel společnosti
T: 2/2019
175/3RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady vč.
odměny____________________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U
Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen
„společnost“)
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. měsíční odměny
ve výši 12 000 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti od 1.1.2019
dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti vč. měsíční odměny
ve výši 15 500 Kč za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti
dle Přílohy č. 2
3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti vč. měsíční
odměny ve výši 12 000 Kč za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady
společnosti dle Přílohy č. 3
4. změnu výše odměny ve smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti
na částku 35.000 Kč.
ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce člena, předsedy a místopředsedy
dozorčí rady společnosti do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 12/2018
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2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce člena, předsedy a místopředsedy
dozorčí rady společnosti
Z: jednatelé společnosti
T: 12/2018
176/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení pořadu jednání, volba 2. ověřovatele____________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem
K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen
„společnost“)
schvaluje
program jednání:
1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodování jediného společníka společnosti.
2. Odvolání a volba jednatele společnosti.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti, vč. výše její měsíční
odměny.
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. výše
jeho měsíční odměny, schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a
místopředsedy dozorčí rady společnosti vč. výše měsíční odměny.
6. Různé
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece
177/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - odvolání a volba jednatele______________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem
K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen
„ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ nebo „společnost“)
odvolává
z funkce jednatelky společnosti
Mgr. Ivu Georgiu,
nar. ………………….
bytem ………………….
s tím, že poslední den výkonu funkce jednatelky je 31.12.2018
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bere na vědomí
upozornění paní Ivety Kočí Palkovské, nar. …………….., bytem ……………….,
že vykonává konkurenční činnost podle § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v této souvislosti
se zavazuje nezneužít informace, které získá ve funkci jednatele společnosti.
volí
s účinností od 1.1.2019 do funkce jednatelky společnosti
paní Ivetu Kočí Palkovskou,
nar. ………………….
bytem ………………….
ukládá
1. doručit zápis z jednání jediného společníka do sídla společnosti
Z: vedoucí KP
T: 12/2018
2. provést změnu zápisu o obsazení funkce jednatelky společnosti v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305
Z: jednatelka společnosti
T: 2/2019
178/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele vč. odměny___
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem
K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen
„ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce jednatelky společnosti vč. měsíční odměny ve výši
30 000 Kč za výkon funkce jednatelky společnosti od 1.1.2019 dle Přílohy
s úpravou Článku II odst. 3 v případě, že jednatelka ve svém Čestném prohlášení
upozornila na svou konkurenční činnost:
Jednatelka bere na vědomí, že se na ní vztahuje zákaz konkurence podle § 119
zákona o obchodních korporacích. Jednatelka upozornila na svou konkurenční
činnost a zavazuje se, že nepoškodí společnost svou konkurenční činností
vykonávanou podle § 199 zákona o obchodních korporacích a že v této souvislosti
nezneužije informace, které získá jako jednatelka společnosti.

63
USNESENÍ
z 3. schůze Rady Města Havířova
konané dne 03.12.2018

ukládá
1. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce jednatelky do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 12/2018
2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce jednatelky společnosti
Z: jednatelka společnosti
T: 12/2018
179/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady______________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem
K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen
„společnost“)
odvolává
z funkce člena dozorčí rady společnosti
Ing. Josefa Olšara,
nar. ………………….
(předseda)
bytem ………………….
paní Jaroslavu Sloveňákovou,
nar. ………………….
(místopředseda)
bytem ………………….
pana Jana Veselého,
nar. ………………….
bytem ………………….
s tím, že poslední den výkonu funkce člena dozorčí rady je 31.12.2018.
volí
s účinností od 1.1.2019 do funkce člena dozorčí rady společnosti
Ing. Rudolfa Cenigu,
nar. ………………….
bytem ………………….
pana Pavla Oravčíka,
nar. ………………….
bytem ………………….
pana Radima Kaluse,
nar. ………………….
bytem ………………….
ukládá
1. doručit zápis z jednání jediného společníka do sídla společnosti
Z: vedoucí KP
T: 12/2018
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2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy
dozorčí rady společnosti
Z: předseda dozorčí rady
T: 2/2019
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady společnosti v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305
Z: jednatelka společnosti
T: 2/2019
76.
180/3RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady vč. odměny
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem
K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen
„společnost“)
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. měsíční odměny
ve výši 4 000 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti od 1.1.2019
dle Přílohy č. 1 s úpravou Článku II odst. 3 u těch členů dozorčí rady, kteří ve
svém Čestném prohlášení upozornili na svou konkurenční činnost:
Člen dozorčí rady bere na vědomí, že se na něj vztahuje zákaz konkurence
podle § 199 zákona o obchodních korporacích. Člen dozorčí rady upozornil
na svou konkurenční činnost a zavazuje se, že nepoškodí společnost svou
konkurenční činností vykonávanou podle § 199 zákona o obchodních
korporacích a že v této souvislosti nezneužije informace,které získá jako člen
dozorčí rady.
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti vč. měsíční
odměny ve výši 5 000 Kč za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti
dle Přílohy č. 2 s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění na konkurenční
činnost
3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti vč. měsíční
odměny ve výši 4.000 Kč za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady
společnosti dle Přílohy č. 3 s úpravou dle bodu 1 v případě upozornění na
konkurenční činnost
ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce člena, předsedy a místopředsedy
dozorčí rady společnosti do sídla společnosti
Z: vedoucí KP
T: 12/2018
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2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce člena, předsedy a místopředsedy
dozorčí rady společnosti
Z: jednatelka společnosti
T: 12/2018
181/3RM/2018 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 4.12.2018__________________
Rada města Havířova
schvaluje
Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 4.12.2018 dle přílohy
182/3RM/2018 - Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 17.12.2018______
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se
bude konat dne 17. prosince 2018 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle upravené přílohy
183/3RM/2018 - VZ/556/ORG/18 – „Nákup notebooků a počítačových sestav“ – rozhodnutí
o výběru nabídky____________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nabídky na všech šest částí veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/556/ORG/18 - „Nákup notebooků a počítačových sestav“ od jediného
uchazeče, který podal nabídku a splnil zadávací podmínky, tj. od společnosti
FLAME System s.r.o., Dr. Maye 468/3,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 26846888, s nabídkovou cenou za jeden
kus zboží dané části veřejné zakázky:
Část 1. notebooky typ 1: 19 360,- Kč včetně DPH (16 000,- Kč bez DPH)
Část 2. počítačové sestavy: 15 125,- Kč včetně DPH (12 500,- Kč bez DPH)
Část 3. monitory LCD: 6 655,- Kč včetně DPH (5 500,- Kč bez DPH)
Část 4. dokovací stanice: 3 630,- Kč včetně DPH (3 000,- Kč bez DPH)
Část 5. notebooky typ 2: 30 250,- Kč včetně DPH (25 000,- Kč bez DPH)
Část 6. notebooky typ 3: 41 140,- Kč včetně DPH (34 000,- Kč bez DPH),
tj. s celkovou nabídkou cenou za všechny kusy zboží všech šesti části veřejné
zakázky ve výši 1.111 385,- Kč včetně DPH (918 500,- Kč bez DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o výběru
nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/556/ORG/18 „Nákup notebooků a počítačových sestav“
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ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nabídky a smlouvu na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/556/ORG/18 - „Nákup notebooků a počítačových
sestav“
Z: vedoucí ORG
T: do 20.12.2018
184/3RM/2018 - Změny ve složení Občanských komisí RMH______________________________
Rada města Havířova
odvolává
1. pana Ing. Pavla Rapanta MBA z funkce předsedy Občanské komise č. 7
pro část města Havířov – Podlesí
2. pana Ing. Rudolfa Cenigu z funkce předsedy Občanské komise č. 8
pro část města Havířov – Město
ke dni 3. prosince 2018
jmenuje
1. pana Ing. Jana Szturce předsedou Občanské komise č. 7
pro část města Havířov – Podlesí
2. paní Mgr. Dagmar Kotajnou předsedkyní Občanské komise č. 8
pro část města Havířov – Město
3. pana Ing. Pavla Rapanta MBA členem Občanské komise č. 7
pro část města Havířov – Podlesí
4. pana Ing. Rudolfa Cenigu členem Občanské komise č. 8
pro část města Havířov – Město
5. paní Simonu Kaniovou členkou Občanské komise č. 3
pro část města Havířov – Dolní Suchá
s účinností od 4. prosince 2018

Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátor města Havířova

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