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DATUM:

02.12.2019

USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Havířova
konané dne 02.12.2019

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

I. část

PŘEHLED USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.12.2019 - I. část
1427/32RM/2019 - Zvolení ověřovatele 32. schůze RMH, konané dne 02.12.2019
1428/32RM/2019 - Zpráva o ověření zápisů z 30. schůze RMH, konané dne 21. listopadu 2019
a z 31. schůze RMH, konané dne 25. listopadu 2019
1429/32RM/2019 - Schválení pořadu 32. schůze RMH, konané dne 02.12.2019
1430/32RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 32. RMH
1431/32RM/2019 - Odstoupení od smlouvy se společností XENA Praha s.r.o.
1432/32RM/2019 - Souhlas s přijetím darů PO
1433/32RM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové Havířov - čištění
topného systému
1434/32RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou
školu Havířov na školní rok 2019/2020 – změna usnesení
1435/32RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro
ZŠ Kapitána Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020 – zrušení
části usnesení
1436/32RM/2019 - Návrh na stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu Polská
škola Havířov
1437/32RM/2019 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací
1438/32RM/2019 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
ASTERIX – střediska volného času
1439/32RM/2019 - Souhlas s dotací PO - ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov
1440/32RM/2019 - Souhlas s dotací PO - ZŠ Moravská Havířov
1441/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci a zařazením investičního záměru
do Strategického rámce MAP - ZŠ Mládežnická Havířov
1442/32RM/2019 - Udělení souhlasu se zařazením investičního záměru do Strategického
rámce MAP - ZŠ K. Světlé Havířov
1443/32RM/2019 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického
rámce MAP – Polská škola Havířov
1444/32RM/2019 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov
1445/32RM/2019 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ Žákovská Havířov
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1446/32RM/2019 - Navýšení pořizovací ceny investičního majetku a souhlas s nabytím
do majetku zřizovatele – MŠ „U kamarádů“ Havířov
1447/32RM/2019 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitele ZŠ Školní Havířov
1448/32RM/2019 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, p.o.
1449/32RM/2019 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020
1450/32RM/2019 - Žádost NsP o vyjádření k investiční dotaci
1451/32RM/2019 - Žádost o změnu položkového rozpočtu - dotace SPŠ stavební
1452/32RM/2019 - Změna organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb
1453/32RM/2019 - Žádost organizace Heřmánek, z.s. o prominutí nájemného
za měsíc listopad 2019
1454/32RM/2019 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2019
1455/32RM/2019 - Mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
1456/32RM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Vize města 2020+“
1457/32RM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Aktualizace Komunitního
plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města
Havířova na období 2020-2024"
1458/32RM/2019 - Schválení dokumentu „Akční plán na období 2020-2021 k Plánu
rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025“
1459/32RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z majetku města
1460/32RM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
1461/32RM/2019 - Program na poskytování návratných finančních výpomocí – II.
1462/32RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady
1463/32RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek ze psů
1464/32RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek za užívání veřejného
prostranství
1465/32RM/2019 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce
k zajištění dopravní obslužnosti oblastí Havířovsko 1 a Havířovsko 2
veřejnou linkovou dopravou a změna způsobu financování
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1466/32RM/2019 - Návrh Tarifních podmínek MHD Havířov od 01.01.2020
1467/32RM/2019 - Návrh změny ve složení zkušební komise k provádění zkoušky
k prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících
taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči
taxislužby na území města Havířova
1468/32RM/2019 - Návrh Obecně závazné vyhlášky k evidenci trvale označených psů
a jejich chovatelů
1469/32RM/2019 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2020 Technických
služeb Havířov a.s.
1470/32RM/2019 - Petice občanů ul. Máchova za vybudování parkovacích stání
1471/32RM/2019 - VZ/516/OÚR/19 – „Odkanalizování části města Havířova,
lokalita Zákostelí – PD a AD“ - rozhodnutí o výběru
1472/32RM/2019 - VZ/517/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH
- nové vyhlášení – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
1473/32RM/2019 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy,
Havířov - Dolní Suchá“ – Dodatek č. 1 k SoD č. 721/OÚR/19
1474/32RM/2019 - „Střecha Městské sportovní haly“ – uzavření Dodatku č. 1
k SoD č. 769/OÚR/19
1475/32RM/2019 - „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ – zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1476/32RM/2019 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
1477/32RM/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – ukončení členství města
1478/32RM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – zánik majetkové
účasti města
1479/32RM/2019 - CEVYKO a.s. – vznik společnosti a majetkové účasti města
1480/32RM/2019 - Řízení o náhradě škody – pokuta uložená Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže za správní delikt
1481/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci
1482/32RM/2019 - Souhlas s přijetím věcného daru
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USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.12.2019 - I. část
1427/32RM/2019 - Zvolení ověřovatele 32. schůze RMH, konané dne 02.12.2019____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 32. schůze Rady města Havířova, konané
dne 02.12.2019
pana Ing. Ondřeje BARÁNKA
1428/32RM/2019 - Zpráva o ověření zápisů z 30. schůze RMH, konané dne 21. listopadu 2019
a z 31. schůze RMH, konané dne 25. listopadu 2019____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů z 30. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 21. listopadu 2019 a z 31. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 25. listopadu 2019.
1429/32RM/2019 - Schválení pořadu 32. schůze RMH, konané dne 02.12.2019______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 32. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.12.2019
dle přílohy upravené takto:
vypuštění avizovaných materiálů č. 101 Cena pro stočné na rok 2020
a č. 102. Cena za převod odpadních vod kanalizací pro rok 2020
1430/32RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 32. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
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258/6RM/2019
1285/26RM/2019
1405/29RM/2019
1406/29RM/2019

Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s.
v objektu ZŠ M. Kudeříkové Havířov
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.
Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného
Žádost o souhlas k vyřazení drobného investičního
majetku

vypouští
úkoly: krátkodobé
4642/88RM/2018
4664/88RM/2018
723/13RM/2019
964/19RM/2019
1046/20RM/2019
1153/21RM/2019
1154/21RM/2019
1258/24RM/2019
1259/24RM/2019
1263/24RM/2019
1281/26RM/2019
1282/26RM/2019
1284/26RM/2019
1286/26RM/2019
1287/26RM/2019
1293/26RM/2019
1297/26RM/2019
1301/26RM/2019
1337/26RM/2019
1341/27RM/2019

Pronájem části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice
Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a
rekondičních pobytů v roce 2019
Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova
Zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1869, k.ú. Dolní
Suchá, v majetku RESIDOMO, s.r.o.
Zřízení pozemkových služebností
Zřízení pozemkové služebnosti
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
ZPŘ/397/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro
budovu MMH“ - vyloučení účastníků zadávacího řízení a
zrušení zadávacího řízení
ZPŘ/393/OÚR/19 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč.
nových rozvodů“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru a
o uzavření smlouvy
OŘ/180/MRA/19 „Sanace obytného domu na ul. Mánesova
44 – 48, Havířov – Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné
zakázky
Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark
Výpůjčka pozemků v katastrálním území Šumbark
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
PODA a.s.
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
Zřízení pozemkových služebností
„Odkanalizování části města Havířova, lokalita Zákostelí PD a AD“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
Uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů
Změna rozsahu investic pro Městskou hromadnou dopravu
Havířov v r. 2019 a nový odhad prokazatelné ztráty ČSAD
Havířov a.s.
„Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMHnové vyhlášení“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
OŘ/180/MRA/19 - "Sanace obytného domu na ul.
Mánesova 44-48, Havířov – Město" - rozhodnutí o
námitkách proti vyloučení
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1342/27RM/2019
1365/29RM/2019
1377/29RM/2019
1378/29RM/2019
1379/29RM/2019
1380/29RM/2019
1381/29RM/2019
1400/29RM/2019
1412/29RM/2019
1413/29RM/2019
1416/29RM/2019

Postup přidělování bytů – odpověď
Prodloužení pronájmu pozemků parc. č. 331/1, 3704, k. ú.
Havířov-město
a parc. č. 2996/32, k. ú. Bludovice
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“ - uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 632/OÚR/19
Vyřazení energetických auditů z majetkové a účetní
evidence města
Odpis pořizovacích nákladů vybraných akcí z účetní
evidence města
„Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov Šumbark“ – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
481/OÚR/19
„Parkovací stání ul. V Parku a Sadová 2. etapa“ – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 582/OÚR/19
Souhlas s přijetím peněžního daru
OŘ/259/OÚR/19 - „Přednádražní prostor Havířov - nové
vyhlášení“ – rozhodnutí o námitkách
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících k zajištění městské
hromadné dopravy na území statutárního města Havířova
Rozsudek v pracovním sporu

1431/32RM/2019 - Odstoupení od smlouvy se společností XENA Praha s.r.o._______________
Rada města Havířova
schvaluje
odstoupení od Rámcové kupní smlouvy č. 375/MP/18 ze dne 20.5.2018, v
plném rozsahu ke dni doručení oznámení z důvodu jejího hrubého porušení
ze strany dodavatele
pověřuje
ředitele MP Havířov Ing. Bohuslava Murase podpisem oznámení o odstoupení
od Rámcové kupní smlouvy č. 375/MP/18 se společností XENA Praha s.r.o.,
se sídlem Thunovská 183/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
1432/32RM/2019 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí příspěvková organizace
Františka Hrubína 1537/5, Havířov – Podlesí, IČO: 61988723
7
USNESENÍ
z 32. schůze Rady Města Havířova
konané dne 02.12.2019

- finanční dar ve výši 3 004,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na
zajištění školního stravování pro 1 znevýhodněného žáka školy pro období
školního roku 2019/2020 od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
2. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
- finanční dar ve výši 3 132,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na
zajištění školního stravování pro 1 znevýhodněného žáka školy pro období
školního roku 2019/2020 od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020
3. Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 600136728
- finanční dar ve výši 6 510,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na
zajištění školního stravování pro 2 znevýhodněné žáky školy pro období
školního roku 2019/2020 od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
1433/32RM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové Havířov - čištění
topného systému_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO:
62331248 ve výši 89 000,00 Kč na úhradu chemického čištění topného systému
firmou BLUENET NTS, a.s., IČO: 06604439, a to z výdajové části rozpočtu
odboru školství a kultury
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok
2019 snížení výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) o částku
89 000,00 Kč a zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M.
Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace výši 89 000,00 Kč
Z: vedoucí EO
T: prosinec 2019
1434/32RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou
školu Havířov na školní rok 2019/2020 – změna usnesení________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit změnu usnesení č. 182/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 v části „schvaluje“
tak, že větu:
„úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na školní rok 2019/2020
ve výši 320 tis. Kč“ nahrazuje větou:
„úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na období září až prosinec
2019 ve výši 382 tis. Kč“
uložit ekonomickému odboru zapracovat do VI. rozpočtových úprav na rok 2019
zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu s polským
jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO:
75027577 ve výši 62 tis. Kč
Z: vedoucí EO
T: prosinec 2019
1435/32RM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro
ZŠ Kapitána Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020 – zrušení
části usnesení____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zrušení části usnesení č. 183/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 „schvaluje
úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na školní rok 2019/2020 ve
výši 245 tis. Kč“
uložit ekonomickému odboru zapracovat do VI. rozpočtových úprav
na rok 2019 snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Kapitána Jasioka
Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600
ve výši 245 tis. Kč
Z: vedoucí EO
T: prosinec 2019
1436/32RM/2019 - Návrh na stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu Polská
škola Havířov____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
pověření zastupováním statutárního orgánu v plném rozsahu jeho řídící činnosti
do doby jmenování nového ředitele Základní školy a Mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,
IČO: 75027577, dle přílohy č. 1
stanoví
plat zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,
IČO: 75027577, dle přílohy č. 2
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ukládá
vyhotovit a předat platové výměry zástupkyni statutárního orgánu Základní školy
a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská,
příspěvková organizace, IČO: 75027577 v případě, že nebude pracovní místo
statutárního orgánu po dobu delší než čtyři týdny obsazeno
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platových výměrů
zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,
IČO: 75027577
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2019
1437/32RM/2019 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací___________________
Rada města Havířova
stanoví
1. plat ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov a ředitelům příspěvkových
organizací Městské kulturní středisko Havířov, Městská knihovna Havířov
a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, a to od 1. 1. 2020
dle přílohy č. 1, 2 a 3
2. osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení, a to od 1. 1. 2020 ve výši dle přílohy č. 3
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací zapsaných
v rejstříku škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov a ředitelům
příspěvkových organizací Městské kulturní středisko Havířov, Městská knihovna
Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2019
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platových výměrů ředitelů
příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol, jejichž zřizovatelem je
statutární město Havířov a ředitelů příspěvkových organizací Městské kulturní
středisko Havířov, Městská knihovna Havířov a Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov
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1438/32RM/2019 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
ASTERIX – střediska volného času__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou
zapsány ve školském rejstříku za 2. pololetí roku 2019, dle přílohy č. 1
schvaluje
vyplacení odměny ředitelům, dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem oznámení o přiznání
odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce ASTERIX střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je
statutární město Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2019
1439/32RM/2019 - Souhlas s dotací PO - ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace,
IČO: 48805289
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
celkové náklady projektu:
z toho požadovaná výše dotace:
spolufinancování zřizovatelem:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný regionální operační
program (IROP)
Modernizace učeben jazyků, techniky
a přírodních věd na ZŠ Frýdecké
4 000 000,00 Kč
3 600 000,00 Kč
10 % z celkových nákladů
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1440/32RM/2019 - Souhlas s dotací PO - ZŠ Moravská Havířov__________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958131
poskytovatel dotace:
název rozvojového programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora vzdělávání cizinců ve školách
Podpora vzdělávání cizinců ve školách
291 600 Kč
bez spoluúčasti

1441/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci a zařazením investičního záměru
do Strategického rámce MAP - ZŠ Mládežnická Havířov_______________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s podáním žádosti o dotaci Základní školou Havířov-Podlesí
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958114
poskytovatel dotace:
republiky
název operačního programu:

Ministerstvo pro místní rozvoj České

Integrovaný regionální operační program
(IROP)
číslo výzvy:
91. Infrastruktura základních škol pro uhelné
regiony
název projektu:
Vybudování odborné učebny digitálních ICT
celkové náklady:
3 000 000 Kč
požadovaná výše dotace:
2 700 000 Kč
spolufinancování zřizovatelem: 10 % z celkových nákladů
2. se zařazením investičního záměru „Vybudování odborné učebny digitálních
ICT“ Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114 do Strategického rámce MAP v rámci
realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
Z: projektový manažer
MAP II
T: 11.12.2019
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1442/32RM/2019 - Udělení souhlasu se zařazením investičního záměru do Strategického
rámce MAP - ZŠ K. Světlé Havířov_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se zařazením investičního záměru „Modernizace vybavení 3 počítačových
učeben“ Základní školy Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO:
488 054 24 do Strategického rámce MAP v rámci realizace projektu „Místní
akční
plán
rozvoje
vzdělávání
v ORP
Havířov
II“,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
Z: projektový manažer
MAP II
T: 11.12.2019
1443/32RM/2019 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického
rámce MAP – Polská škola Havířov_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se zařazením investičních záměrů „Modernizace kuchyňky“, „Rekonstrukce
schodiště“, „Modernizace učebny cizích jazyků“ Základní školy a Mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková
organizace, IČO: 75027577 do Strategického rámce MAP v rámci realizace
projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
Z: projektový manažer
MAP II
T: 11.12.2019
1444/32RM/2019 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov___________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní a Mateřskou školou Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace, IČO: 48805271
- kopírovací stroj Minolta Dialta Di152, inventární číslo SMV 49/022,
v pořizovací ceně 41 236,00 Kč včetně DPH
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1445/32RM/2019 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ Žákovská Havířov_________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní školou Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČO: 62331230
- sluneční kolektor, typ MEGASUN ST160SK, model ST2500, výrobní
číslo 39378103, inventární číslo 90005624 v pořizovací ceně 79 000,00 Kč
včetně DPH
- výdejní terminál, typ VT42, výrobní číslo 159222V1, inventární
číslo 90005648 v pořizovací ceně 51 646,00 Kč včetně DPH
1446/32RM/2019 - Navýšení pořizovací ceny investičního majetku a souhlas s nabytím
do majetku zřizovatele – MŠ „U kamarádů“ Havířov__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit příspěvkové organizaci města Mateřské škole „U kamarádů“,
Havířov – Podlesí, Čelakovského 1240/4, příspěvková organizace,
IČO: 70958289
1. navýšení schválené pořizovací ceny investičního majetku, stavba - altán,
ZMH č. usnesení 56/3ZM/2018 ze 75 000,00 Kč na 140 702,19 Kč
včetně DPH
2. nabytí stavby altánu do vlastnictví zřizovatele
1447/32RM/2019 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitele ZŠ Školní Havířov__
Rada města Havířova
bere na vědomí
písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty ředitele MVDr. Martina
Svobody, Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958149) ve dnech 26.10. - 4.11.2019, do
Izraele, na místo Památníku Yad Vashem v Jeruzalému, za účelem
Pedagogického semináře Památníku Terezín – prezentace projektu žáků
základní školy „Výuka holocaustu na ZŠ Školní Havářov-Šumbark se zvláštním
zřetelem na romský holocaust.“
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1448/32RM/2019 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, p.o._____
Rada města Havířova
bere na

vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice
Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 dle přílohy č. 1
jmenuje
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO:
75027577 Mgr. Tomáše Labudka s tím, že dnem zahájení výkonu pracovní
činnosti bude následující den po ukončení jeho stávajícího pracovního poměru
pověřuje
podpisem jmenovacího dekretu pana Ing. Josefa Bělicu, primátora města
ukládá
vyhotovit a předat jmenovací dekret řediteli Základní školy a Mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková
organizace, IČO: 75027577 panu Mgr. Tomášovi Labudkovi
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2019
1449/32RM/2019 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020
Rada města Havířova
schvaluje
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020 dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Harmonogram významných
celoměstských akcí v roce 2020 dle přílohy č. 1
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1450/32RM/2019 - Žádost NsP o vyjádření k investiční dotaci ___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové
organizace, IČO: 00844896, ze dne 21. 11. 2019, o vyjádření k připravované
reklamaci dezinfektorů endoskopů pořízených z investičních dotací
poskytnutých z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015 a 2016
uložit odboru školství a kultury oznámit Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, že v případě reklamace majetku
pořízeného z rozpočtu statutárního města Havířova je povinen vrátit
vyreklamované finanční prostředky zpět poskytovateli dotace
1451/32RM/2019 - Žádost o změnu položkového rozpočtu - dotace SPŠ stavební____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Střední průmyslové školy stavební, Havířov, příspěvkové organizace,
IČO 62331566, o změnu položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zn. 75/OŠK/19, dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. Střední průmyslové škole stavební, Havířov, příspěvkové organizaci,
IČO 62331566, změnu položkového rozpočtu veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace zn. 75/OŠK/19 ve výši 20 000 Kč na organizaci Havířovské
ligy středních škol, z původního rozdělení použití finančních prostředků 9 000 Kč na náklady na pronájmy a 11 000 Kč na náklady na služby, nové
rozdělení použití finančních prostředků poskytnuté dotace takto: 9 000 Kč na
náklady na pronájmy a 11 000 Kč na náklady na materiál
2. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
zn. 75/OŠK/19 dle bodu č. 1 tohoto usnesení
pověřit vedoucího odboru školství a kultury podpisem Dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zn. 75/OŠK/19
1452/32RM/2019 - Změna organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit změnu organizační struktury
komunitního plánování sociálních služeb dle přílohy č. 1
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1453/32RM/2019 - Žádost organizace Heřmánek, z.s. o prominutí nájemného
za měsíc listopad 2019_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí nájemného organizaci Heřmánek, z.s., za nájemní byt nacházející
se na ulici 17. listopadu 1107/28 za měsíc listopad 2019 ve výši 3 307 Kč
1454/32RM/2019 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2019_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením
– uživatelů služeb příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb
2. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů seniorů
3. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením
a seniorů
1455/32RM/2019 - Mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou_____________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou panu M. K., trvalé
bydliště ………………………………..
1456/32RM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Vize města 2020+“________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Vize města 2020+
dle přílohy č. 1, 2 a 3
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1457/32RM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Aktualizace Komunitního
plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2020-2024"_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Komunitní plán
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na
období 2020-2022 dle přílohy č. 1
a
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Výhled ke Komunitnímu plánu rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období
2023-2024 dle přílohy č. 1
1458/32RM/2019 - Schválení dokumentu „Akční plán na období 2020-2021 k Plánu
rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025“____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit dokument Akční plán na období 20202021 k Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 dle přílohy č. 1
1459/32RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z majetku města__________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně vyšší
než 60 tis. Kč/ks v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města:
Inventární číslo
000000032879
000000032880
000000036513
000000036557

Název DNM
Portál – systematizace strategického řízení a plánování
Portál - personalistika
Aplikace pro prezentaci rozvojových oblastí měst Havířov,
Karviná, Jastrzebie Zdrój na zařízení s operačními systémy
Informační systém- licence – Vzdělávání zaměstnanců
MMH
Z: vedoucí ORG
T: 31.12.2019
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1460/32RM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ č. 273/KP/19 ze dne
29.04.2019, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg.
č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 s Moravskoslezským krajem, se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 o změně zdroje financování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
předložit primátorovi města k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci při
realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ č.
273/KP/19
Z: vedoucí ORG
T: 31.12.2019
1461/32RM/2019 - Program na poskytování návratných finančních výpomocí – II.__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informaci, že dne 14.10.2019 byla žádost města o podporu
v rámci Výzvy č. 1/2019 programu Státního fondu životního prostředí
akceptována
schválit vyhlášení Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na
výměnu kotlů - II. (dále jen „Program II“) fyzickým osobám, které vlastní
nemovitost na území města Havířova a jsou uvedeni v Seznamu, který tvoří
přílohu žádosti města podporu v rámci Výzvy č. 1/2019 podanou SFŽP včetně
20% rezervy za těchto podmínek:
- splnění zákonných podmínek pro poskytnutí návratné finanční výpomoci,
- návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadatelům, se kterými byla
uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
- návratná finanční výpomoc musí být účelově vázána výhradně na zajištění
výměny nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj,
- splácení bude zahájeno do 10 pracovních dnů od připsání dotace poskytnuté
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
formou první zvýšené splátky (ve výši poskytnuté dotace),
- ve lhůtě do 30 dnů od doložení finančního vypořádání splatí celou nevyužitou
část poskytnuté návratné finanční výpomoci,
- návratná finanční výpomoc je bezúročná po celou dobu splácení dle
sjednaného splátkového kalendáře,
- návratnou finanční výpomoc lze ze strany fyzické osoby kdykoliv a bez
sankce splatit,
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- měsíční splátka s výjimkou první zvýšené splátky činí 2000 Kč,
- výměna kotle musí být realizována do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci a ve stejné lhůtě musí žadatel doložit
finanční vypořádání,
- výměna kotle musí být provedena nejpozději do 30.11.2021,
- úplná žádost musí být podána do 31.05.2021
- maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let
1462/32RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění upravené přílohy č. 1.
1463/32RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek ze psů_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů, ve znění přílohy č. 1.
1464/32RM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek za užívání veřejného
prostranství_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění přílohy č. 1.
1465/32RM/2019 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce
k zajištění dopravní obslužnosti oblastí Havířovsko 1 a Havířovsko 2
veřejnou linkovou dopravou a změna způsobu financování______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. způsob financování dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou
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linkovou osobní dopravou v oblasti Havířovsko 1 a v oblasti Havířovsko 2
formou příspěvku, placeného Moravskoslezskému kraji včetně rozsahu
dopravní obslužnosti v těchto oblastech,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou –
oblast Havířovsko 1 statutárním městem Havířov a Moravskoslezským
krajem dle přílohy č. 1,
3. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou –
oblast Havířovsko 2, statutárním městem Havířov a Moravskoslezským
krajem dle přílohy č. 2,
pověřit
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
Z: vedoucí OKS
T: 03/2020
1466/32RM/2019 - Návrh Tarifních podmínek MHD Havířov od 01.01.2020________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření bezplatné přepravy pro kategorii cestujících „Váleční veteráni“
dle zák. č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, v platném znění,
za podmínky prokázání nároku kartou ODISka s nahranou roční bezplatnou
jízdenkou,
2. tarifní podmínky MHD s účinností od 01.01.2020 se zapracováním změn
dle bodu č. l,
ukládá
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD
Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 03.12.2019
1467/32RM/2019 - Návrh změny ve složení zkušební komise k provádění zkoušky
k prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících
taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči
taxislužby na území města Havířova_________________________________
Rada města Havířova
odvolává
p. Jana K o l á ř e, člena zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu
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spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města
Havířova,
jmenuje
p. Ivetu G r z o n k o v o u, vedoucí odboru komunálních služeb Magistrátu
města Havířova, členkou zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města
Havířova, s oprávněním vykonávat funkci náhradníka pro funkci předsedy
zkušební komise s účinností změn od 01.01.2020
potvrzuje
členství a funkce ostatních členů ve zkušební komisi:
Czechová Naďa,
odbor komunálních služeb
– předseda zkušební komise
Ing. Matoušková Irena,
odbor vnitra a živnostenský úřad
– člen zkušební komise
Ing. Muras Bohuslav,
Městská policie Havířov
– člen zkušební komise
Ing. Schwarz Jaromír,
odbor komunálních služeb,
– člen zkušební komise
dopravní úřad na úseku taxislužby
Ing. Ondřej Baránek,
náměstek pro ekonomiku a správu majetku
– člen zkušební komise
zastupující Radu města Havířova
(po dobu trvání funkce člena RMH)
1468/32RM/2019 - Návrh Obecně závazné vyhlášky k evidenci trvale označených psů
a jejich chovatelů_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku k evidenci
trvale označených psů a jejich chovatelů, ve znění přílohy
1469/32RM/2019 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2020 Technických
služeb Havířov a.s.________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. „Ceník poskytovaných služeb“ na rok 2020 Technických služeb Havířov a.s.
dle přílohy č. 2,
2. uzavření dodatku č. 26 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 ze dne 30.6.1997
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uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby
Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město,
kterým
se
upravuje
článek
I.
Předmět
smlouvy
(změna Plánu zimní údržby) a článek II. Cena, v souladu se změnami „Ceníku
poskytovaných služeb“ pro rok 2020 dle přílohy č. 2,
3. uzavření dodatku č. 22 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 společností Technické služby Havířov a.s.,
kterým se upravuje článek IV. Ceny, v souladu se změnami „Ceníku
poskytovaných služeb“ pro rok 2020 dle přílohy č. 2,
4. uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. 454/DHR/95, o provádění údržby,
opravy a rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ve městě Havířově
ze dne 4.5.1995 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností
Technické služby Havířov a.s., kterým se upravuje článek IV. Cena díla,
v souladu se změnami „Ceníku poskytovaných služeb“ pro rok 2020 dle
přílohy č. 2,
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 26
ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 22 ke smlouvě o dílo č.
E/ŽP/1012/98, dodatku č. 20 ke smlouvě č. 454/DHR/95,
Z: vedoucí OKS
T: 12/2019
1470/32RM/2019 - Petice občanů ul. Máchova za vybudování parkovacích stání____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
petici občanů na ul. Máchová za vybudování parkovacích stání
schvaluje
návrh odpovědi podavatelce petice paní E. P. v příloze č. 2
ukládá
odboru komunálních služeb zajistit odeslání odpovědi podavatelce petice
Z: vedoucí OKS
T: 6.12.2019
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1471/32RM/2019 - VZ/516/OÚR/19 – „Odkanalizování části města Havířova,
lokalita Zákostelí – PD a AD“ - rozhodnutí o výběru___________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/516/OÚR./19 - „Odkanalizování části města Havířova, lokalita Zákostelí –
PD a AD“ (číslo stavby 19037) od společnosti PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská
398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČO: 48391531
s nabídkovou cenou 1.045.000, 00 Kč bez DPH (1.264.450,00 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/516/OÚR/19
- „Odkanalizování části města Havířova, lokalita Zákostelí – PD a AD“ (číslo
stavby 19037) takto:
2. místo: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno,
IČO: 26475081
s nabídkovou cenou 1.137.500,00 Kč bez DPH
(1.376.375,00 Kč vč. DPH)
3. místo: HydroIgea s.r.o., Lešetinská 676/68, 719 00 Ostrava,
IČO: 02929368
s nabídkovou cenou 1.465.000,00 Kč bez DPH
(1.772.650,00 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na služby veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/516/OÚR/19 –„Odkanalizování části města Havířova, lokalita Zákostelí –
PD a AD“ (číslo stavby 19037)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení
a smlouvu na služby veřejné zakázky malého rozsahu VZ/516/OÚR/19 „Odkanalizování části města Havířova, lokalita Zákostelí“ (číslo stavby 19037)
Z: vedoucí OÚR
T: 12/19
1472/32RM/2019 - VZ/517/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH
- nové vyhlášení – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
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VZ/517/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH nové vyhlášení (stavba č. 19002) od společnosti Firstpower a.s., Koněvova
2660/141, 130 00 Praha 3, IČ: 28386191
s nabídkovou cenou 1.148.000,00 Kč bez DPH (1.389.080,00 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/517/OÚR/19
- „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH - nové vyhlášení
(stavba č. 19002) takto:
2. místo: PRONIX s.r.o., U Kněžské louky 28 č.p.2145, 130 00 Praha 3,
IČ: 48027944,
s nabídkovou cenou 1.900.040,00 Kč bez DPH
(2.299.048,40 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/517/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH - nové
vyhlášení (stavba č. 19002)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na
realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/517/OÚR/19 - „Náhradní zdroj
elektrické energie pro budovu MMH - nové vyhlášení (stavba č. 19002)
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2019
1473/32RM/2019 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy,
Havířov - Dolní Suchá“ – Dodatek č. 1 k SoD č. 721/OÚR/19_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 721/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 188 719,16 Kč bez DPH
(228 350,18 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 721/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu – 184 902,24 Kč bez DPH
(- 223 731,71 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 721/OÚR/19 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení,
4. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 721/OÚR/2019
z důvodu objektivní překážky na straně objednatele a z důvodu dodatečných
stavebních prací, a to prodloužení o 36 kalendářních dnů,
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5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 721/OÚR/19 na provedení stavby
„Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy,
Havířov - Dolní Suchá“ v rozsahu bodů 1 až 4 tohoto usnesení s dodavatelem
MEROPS spol. s r.o., se sídlem Strojnická 374, 735 62 Český Těšín,
IČO: 253 94 282.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 721/OÚR/19 ze dne 22.08.2019
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 721/OÚR/19
ze dne 22.08.2019
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2019
1474/32RM/2019 - „Střecha Městské sportovní haly“ – uzavření Dodatku č. 1
k SoD č. 769/OÚR/19______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 769/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 410 649,30 Kč bez DPH
(496 885,65 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 769/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu – 479 120,30 Kč bez DPH
(- 579 735,56 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 769/OÚR/19 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení,
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 769/OÚR/19 na provedení stavby
„Střecha Městské sportovní haly“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení
s dodavatelem THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/144,
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 427 66 991.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 769/OÚR/19 ze dne 16.09.2019
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 769/OÚR/19
ze dne 16.09.2019
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2019
1475/32RM/2019 - „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ – zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ (stavba č. 18050)
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 2020 (výzva k převzetí
staveniště)
nejpozději do 100 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
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
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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 1.500.000 Kč
bez DPH / tyto práce na jedné zakázce
b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba veřejného
osvětlení v minimální hodnotě 150.000 Kč bez DPH / tyto práce na
jedné zakázce
c) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla dodávka a montáž
kanalizačního potrubí v minimální hodnotě 600.000,- Kč bez DPH
(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 1.500.000,- 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
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2019
1476/32RM/2019 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu
Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů v lokalitě – na pozemku parc.č. 2655/8
v k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu přílohy
1477/32RM/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – ukončení členství města__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. ukončení členství statutárního města Havířova v Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady, dobrovolný svazek obcí, se sídlem 739 39 Lučina 1,
IČO 70305374 (dále jen „Mikroregion“),
2. výpověď členství statutárního města Havířova podanou na adresu
Mikroregionu nejpozději do 31.12.2019 tak, aby členství statutárního města
Havířova skončilo k 31.12.2020
pověřit primátora města Ing. Josefa Bělicu podpisem písemné výpovědi
Z: vedoucí OPS
T: 20.12.2019
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1478/32RM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – zánik majetkové
účasti města_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. zánik majetkové účasti statutárního města Havířova ve společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října
1235/168, Mariánské Hory, 709 Ostrava, IČO 45193665 (dále jen
„Společnost“) dnem 20. září 2019
2. výplatu protiplnění za 9 ks kmenových akcií Společnosti
ve výši 11.362,11 Kč
1479/32RM/2019 - CEVYKO a.s. – vznik společnosti a majetkové účasti města_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. vznik společnosti CEVYKO a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město,
736 01 Havířov, IČO 08599254 (dále jen „Společnost“) zápisem do
obchodního rejstříku dnem 10. října 2019
2. vznik 35 % majetkové účasti statutárního města Havířova ve Společnosti
a nabytí vlastnictví 700 ks listinných, kmenových akcií na jméno,
ve jmenovité hodnotě 1000 Kč/1ks
1480/32RM/2019 - Řízení o náhradě škody – pokuta uložená Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže za správní delikt________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zamítnutí nároku statutárního
města Havířova na úhradu částky ve výši 1.500.000 Kč proti členům hodnotící
komise jmenovanými a pověřenými výkonem funkce komise pro otevírání
obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace nabídek na nadlimitní veřejnou
zakázku statutárního města Havířov na stavební práce „Výměna oken
v obytných domech ve vlastnictví města Havířov“ rozsudkem Okresního soudu
v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 13.9.2019, č.j. 110 C 475/2018-332,
který nabyl právní moci dne 30.10.2019
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1481/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Sociální služby města
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na projekt
„Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem
na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020 " z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Z: ředitel SSmH
T: prosinec 2019
1482/32RM/2019 - 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 18 000 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 2019

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

Ing. Bohuslav NIEMIEC v.r.
náměstek primátora
pro investice a chytré město
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

MMH/99366/2019
Veronika Richterová, DiS. v.r.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

02.12.2019

USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Havířova
konané dne 02.12.2019

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

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.12.2019 - II. část
1483/32RM/2019 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku z evidence
PO SSRZ Havířov
1484/32RM/2019 - Žádost o prodloužení akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“
pro školy na území Havířova
1485/32RM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov
1486/32RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
1487/32RM/2019 - Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MKS Havířov
1488/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace Ministerstva
kultury České republiky v roce 2020
1489/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
1490/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
1491/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
1492/32RM/2019 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního
fondu – návrh na rok 2020
1493/32RM/2019 - Aktualizace Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě
1494/32RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
1495/32RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
1496/32RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1497/32RM/2019 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2, Havířov-Město“ - zahájení
zadávacího řízení
1498/32RM/2019 - Udělení výjimky ze Zásad a přidělení obecního bytu
1499/32RM/2019 - Udělení výjimky ze Zásad
1500/32RM/2019 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu
1501/32RM/2019 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu
1502/32RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
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1503/32RM/2019 - Záměr pronájmu pozemků v kat. území Prostřední Suchá
1504/32RM/2019 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 4079/1,
k. ú. Havířov-město
1505/32RM/2019 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město
1506/32RM/2019 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ (III. část)
1507/32RM/2019 - Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků
1508/32RM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu „Chodník Na Pavlasůvce“
v k. ú. Prostřední Suchá
1509/32RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1510/32RM/2019 - Výpovědi nájemních smluv a obecné záměry pronájmů
1511/32RM/2019 - Ukončení nájmu dohodou a pronájem části nemovité věci
1512/32RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
1513/32RM/2019 - Předání majetku k hospodaření a darování movitých věcí
příspěvkové organizaci
1514/32RM/2019 - Převod neupotřebitelného majetku
1515/32RM/2019 - Svěření oprávnění ekonomickému odboru MMH - doplnění
1516/32RM/2019 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených
za období červen až listopad 2019
1517/32RM/2019 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019
1518/32RM/2019 - Vyhodnocení participativního rozpočtu r. 2019
1519/32RM/2019 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova
1520/32RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 128. – 158.
1521/32RM/2019 - Rozpočet města Havířova na rok 2020
1522/32RM/2019 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2021 a 2022
1523/32RM/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2023
1524/32RM/2019 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2020
1525/32RM/2019 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů
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1526/32RM/2019 - Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 16.12.2019
1527/32RM/2019 - Pronájem části nemovité věci
1528/32RM/2019 - Změny ve složení komisí RMH
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USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.12.2019 - II. část
1483/32RM/2019 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku z evidence
PO SSRZ Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
(SSRZ
Havířov),
736
01
Havířov-Podlesí,
Těšínská
1296/2a,
IČO: 00306754, vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence
a fyzicky, konkrétně:
Skate Rampy v pořizovací ceně 462 038,40 Kč, evidovaná pod inventárním
číslem 22040008, pořízena v roce 2010, zůstatková cena 229 412,40 Kč
1484/32RM/2019 - Žádost o prodloužení akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“
pro školy na území Havířova_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, prodloužení marketingové akce SSRZ pro školy na území
Havířova do 31. 12. 2020
1485/32RM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO 00306754, navýšení
příspěvku na provoz nutný k pokrytí všech nákladů příspěvkové organizace ve
výši 2.031.000,00 Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz o 2 031,00
tis. Kč do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019 výše uvedené příspěvkové
organizaci.
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1486/32RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním
žádostí
o
dotace
příspěvkovou
organizací
Městská
knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G,
736 01 Havířov-Město:
1. Poskytovatel dotace: MK ČR Odbor umění a literatury
Název dotačního programu: Knihovna 21. století pro rok 2020
Název projektu:
RELAXuj s knihovnou
Celkové náklady na projekt: 30 000 Kč
Požadovaná výše dotace:
15 000 Kč
Spolufinancování:
15 000 Kč z příspěvku na provoz
Městské knihovny Havířov pro rok 2020
2. Poskytovatel dotace: MK ČR Odbor umění a literatury
Název dotačního programu: Knihovna 21. století pro rok 2020
Název projektu:
Lekotéka
Celkové náklady na projekt: 20 000 Kč
Požadovaná výše dotace:
10 000 Kč
Spolufinancování:
10 000 Kč z příspěvku na provoz
Městské knihovny Havířov pro rok 2020
3. Poskytovatel dotace: MK ČR Odbor umění a literatury
Název dotačního programu: Knihovna 21. století pro rok 2020
Název projektu:
K-klub: zaměřeno na mladé
Celkové náklady na projekt: 21 000 Kč
Požadovaná výše dotace:
10 000 Kč
Spolufinancování:
11 000 Kč z příspěvku na provoz
Městské knihovny Havířov pro rok 2020
4. Poskytovatel dotace: MK ČR Odbor umění a literatury
Název dotačního programu: VISK 2
Název projektu:
Kurz pedagogických kompetencí
Celkové náklady na projekt: 23 000 Kč
Požadovaná výše dotace:
16 100 Kč
Spolufinancování:
6 900 Kč z příspěvku na provoz
Městské knihovny Havířov pro rok 2020
1487/32RM/2019 - Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MKS Havířov_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
37
USNESENÍ
z 32. schůze Rady Města Havířova
konané dne 02.12.2019

schválit příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,
IČO: 00317985, Hlavní 246/31a, Havířov-Město, zvýšení příspěvku na provoz
v celkové výši 86 000,00 Kč včetně DPH z důvodu navýšení počtu stran
periodika Radniční listy dle důvodové zprávy
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz
o 86 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019 výše uvedené
příspěvkové organizaci.
1488/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace Ministerstva
kultury České republiky v roce 2020________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o státní dotaci v roce 2020 Ministerstva kultury
České republiky, příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem
Havířov, IČO: 00317985
poskytovatel dotace:

Ministerstvo kultury České republiky,
se sídlem Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha1
Ochrana měkkých cílů v oblasti kultury
Analýza rizik a zabezpečení objektů měkkého
cíle Městského kulturního střediska Havířov
300 000,00 Kč
projekt bude financován plně z poskytnuté
dotace

název dotačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

1489/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje__________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
IČO: 70890692, příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem
Havířov, IČO: 00317985
poskytovatel dotace:

Moravskoslezský kraj,
se sídlem 28. října 2771/117,
702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692
Podpora významných sportovních akcí
v Moravskoslezském kraji
a sportovní reprezentace Moravskoslezského
kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020
Finále Mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu 2020

název dotačního programu:

název projektu:
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požadovaná výše dotace
spolufinancování:

100 000,00 Kč
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena
z příspěvku na provoz pro rok 2020

1490/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje – individuální, Krajský úřad, IČO: 70890692, příspěvkovou organizací
Městským kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985
poskytovatel dotace:

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října
2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692
Havířovské slavnosti 2020
2 000 000,00 Kč
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena
z příspěvku na provoz pro rok 2020

název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

1491/32RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
IČO: 70890692, příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem
Havířov, IČO: 00317985
poskytovatel dotace:

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 2020
Májové dny 2020
300 000,00 Kč
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena
z příspěvku na provoz pro rok 2020

název dotačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

1492/32RM/2019 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního
fondu – návrh na rok 2020_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2020 včetně finančního
plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2020 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 2020
1493/32RM/2019 - Aktualizace Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v domě na ul.
Tesařská 321/1 v Havířově-Městě, dle přílohy č. 2 s účinností od 15. 12. 2019
1494/32RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 11. 2019 a 1. 12. 2019
dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
1495/32RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 12. 2019 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
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1496/32RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva
nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní
smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici …………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. J. K.
b) Byt č. 1 o velikosti 0+1 na ulici …………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. Z. H.
c) Byt č. 43 o velikosti 0+1 na ulici …………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. L. M.
d) Byt č. 72 o velikosti 0+1 na ulici …………………………………..
pořadí žadatelů: 1. D. P.,
2. V. J.
e) Byt č. 1 o velikosti 1+kk na ulici ………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. K. V.
f) Byt č. 18 o velikosti 1+1 na ulici …………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. F. K.
g) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici ……………………………………,
pořadí žadatelů: 1. Bc. L. F.
h) Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici ……………………………………,
pořadí žadatelů: 1. L. C.
i) Byt č. 3 o velikosti 1+1 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. J. R.
j) Byt č. 116 o velikosti 0+2 na ulici ……………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. L. B.,
2. M. B. – H. B.
k) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. D. N. – H. J.
l) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici ………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. P. M.
m) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici ……………………………………,
pořadí žadatelů: 1. B. G.
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n) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici ……………………………………,
pořadí žadatelů: 1. D. Š.,
2. Mgr. V. K. - Ing. M. B.,
3. J. M.
o) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici ………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. V. M. – J. M.,
2. M. J.
p) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici ……………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. A. K,
2. V. N.
q) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici ……………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. T. T.,
2. V. P.,
3. A. K.
r) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici ………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. L. Ch.
s) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. L. B.,
2. P. M.,
3. V. P.
t) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici …………………………………,
…………………,
pořadí žadatelů: 1. K. A.
u) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici ……………………………………. ,
pořadí žadatelů: 1. M. J. DiS.,
2. M. H.,
3. K. Z.
v) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. J. K.
w) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici …………………………………..,
………………..,
pořadí žadatelů: 1. M. K.,
2. B. N.,
3. P. B. - Mgr. M. S.
x) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici …………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. J. N. – I. P.,
2. T. V.,
3. Š. V.
y) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici ………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. V. P.,
2. T. W.
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z) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. R. S., 2. K. E.
aa) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici …………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. S. R.
bb) Byt č. 18 o velikosti 1+2 na ulici …………………………………..,
……………….,
pořadí žadatelů: 1. I. Š.,
2. O. V.
cc) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici …………………………………,
pořadí žadatelů: 1. J. P.
dd) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici …………………………………,
pořadí žadatelů: 1. N. S. – A. S.,
2. J. J.
ee) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici ……………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. O. Z. – P. O.,
2. A. O.,
3. V. M. - M. P.
ff) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici …………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. J. B.
gg) Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici ……………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. J. Š.,
2. D. J. – P. J.
hh) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici ……………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. J. K.
ii) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. Bc. N. B. – D. B.,
2. Mgr. E. J. – J. J.
jj) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. Bc. H. W. – P. D.,
2. L. M.,
3. P. Z. - N. Z.
kk) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. M. R. – Z. R.
ll) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. Ing. M. B. - Mgr. V. K.
mm) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici …………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. D. K. – H. O.
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nn) Byt č. 25 o velikosti 1+3 na ulici ……………………………………,
pořadí žadatelů: 1. A. S.
oo) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici ………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. D. P. – M. K.,
2. L. M.,
3. Phdr. S. M., Ph.D
pp) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici ………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. L. M.,
2. A. N. – D. B.
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
1497/32RM/2019 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2, Havířov-Město“ - zahájení
zadávacího řízení_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2, Havířov-Město“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka
na stavební práce
zadávaná v užším řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

350 000 Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:
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duben/2020
dle návrhu dodavatele,
maximálně však do 180

kalendářních dnů od předání
staveniště
9. Hodnotící kritérium:

Celková cena v Kč bez DPH
(80 %)
Termín realizace (20 %)

10. Zadávací podmínky:
- záruka 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
1498/32RM/2019 - Udělení výjimky ze Zásad a přidělení obecního bytu___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro p. L. B. , státního
příslušníka Slovenské republiky, t.b. ………………………………….
2. přidělení obecního bytu č. 19 o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě na ul.
……………………………. p. L. B. , t.b. …………………………………….
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova
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1499/32RM/2019 - Udělení výjimky ze Zásad__________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt
musí
být
občan
České
republiky,
který
dovršil
18
let“,
pro p. S. D., státního příslušníka Polské republiky, přechodně bytem
…………………………………..
1500/32RM/2019 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení manž. L. B., trvale bytem ……………………………… a J. B.,
trvale bytem …………………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu
č. 18, vel. 1+3 v domě na ul. ……………………………………, jehož
nájemkyní je p. J. A.
1501/32RM/2019 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu_____________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 3974/79RM/2017 ze dne 20. 12. 2017, kterým bylo p. M. S.
schváleno uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2
o vel. 1+3 v domě na ul. ……………………………..
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………………………… s p. M. S., t.b.
……………………………………………… pod podmínkou, že nájemní
smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 1.000,00 Kč/měsíc
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1502/32RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 o vel. 0+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. …………………………………… s p. V. P., t.b.
…………………………….pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. V. P. uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši
500,00 Kč/měsíc
neschvaluje
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. ……………………………………. s p. R. P.,
t.b. ……………………………
schvaluje
uzavření krátkodobé nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. ……………………………………………..
s možnosti prodloužení s p. R. P., t.b. …………………………………..,
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova, a to pod podmínkou, že před uzavřením krátkodobé
nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči
městu Havířov
1503/32RM/2019 - Záměr pronájmu pozemků v kat. území Prostřední Suchá______________
Rada města Havířova
neschvaluje
záměr pronájmu pozemků parc. č. 1225/33, ost. plocha o výměře 283 m2, parc.
č. 1225/32, ost. plocha o výměře 170 m2 a částí pozemků parc. č. 1225/1, ost.
plocha o výměře cca 65 m2 a parc. č. 1225/57, ost. plocha o výměře cca 30 m2,
vše
v kat.
území
Prostřední
Suchá,
manželům
Z.
U.
a M. U., bytem ……………………………………………………………,
za účelem jejich udržování a oplocení
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1504/32RM/2019 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 4079/1,
k. ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 4079/1,
k. ú. Havířov-město o výměře 700 m2, Tenisovému spolku Nábřeží, se sídlem
Selská 1554/69a, Havířov-město, IČO: 03362795 k již vybudovanému
a oplocenému tenisovému kurtu včetně zázemí na dobu určitou 10 let s tím,
že město nebude spolku poskytovat žádné investice na údržbu a provoz
1505/32RM/2019 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m2,
k. ú. Havířov-město, panu V. J., ………………………..za účelem zahrady, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 1. 2020, za
pachtovné ve výši 242,00 Kč/rok
a
ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m2,
k. ú. Havířov-město, panu D. V., …………………………………………,
dohodou ke dni 31.12.2019
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem pachtovní
smlouvy a dohody o ukončení nájmu pozemku
Z: vedoucí EO
T: 31.03.2020
1506/32RM/2019 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ (III. část)_________________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení č. 1283/26RM/2019, ze dne 21. 10. 2019, v bodě 4, kterým byla
schválena pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část
města Havířov-Město, lokalita Důlňák“, výpůjčka a zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě, k pozemkům k. ú. Havířov-město, k části parc.
č. 4556/4, v rozsahu cca 75 m2, ve vlastnictví Ing. M. S.
a MUDr. M. S., bytem ……………………………………………, pro
nemovitou věc - kanalizační stoku a výtlačný řad v majetku statutárního města
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Havířova, umístěný na pozemku v rozsahu dle zaměření s tím, že doba výpůjčky
pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního
souhlasu k dokončeným stokám a služebnost inženýrské sítě spočívá v právu
vlastníka kanalizace, umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit
nemovitou věc - kanalizaci umístěnou na pozemcích, vstupovat
a vjíždět na pozemky vlastníků s tím, že hodnota věcného břemene je sjednána
ve výši 125,00 Kč/m2 plochy břemene, dle zaměření dokončené stavby
a 500,00 Kč za umístění 1 ks šachtice
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města
Havířov-Město, lokalita Důlňák“
1. nájem a zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, k pozemku
k. ú. Havířov–město, k části parc. č. 4556/4, v rozsahu cca 75 m2, ve
vlastnictví Ing. M. S. a MUDr. M. S., bytem ………………………..
……………, pro nemovitou věc - kanalizační stoku
a výtlačný řad v majetku statutárního města Havířova, umístěný na pozemku
v rozsahu dle zaměření s tím, že vlastníci požadují před vydáním stavebního
povolení uzavření nájemní smlouvy s nájemným sjednaným ve výši 100,00
Kč/m2/rok, tj. při výměře cca 75 m2 celkem cca 7.500,00 Kč/rok a hodnota
břemene je sjednána ve výši 200,00 Kč/m2 dle zaměření, tj. při výměře cca
75 m2 celkem cca 15.000,00 Kč a 10.000,00 Kč za umístění 1 ks šachtice na
pozemku
2. zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na dobu životnosti
stavby k části pozemku k. ú. Šenov u Ostravy, parc. č. 4174, dle zaměření
stavby, ve vlastnictví Města Šenov, se sídlem 739 34 Šenov, Radniční
náměstí č.p. 300, pro nemovitou věc - výtlačný řad kanalizace v majetku
statutárního města Havířova, umístěný na pozemku v rozsahu dle zaměření,
přičemž služebnost inženýrské sítě spočívá v právu vlastníka kanalizace,
umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit nemovitou věckanalizaci umístěnou na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek vlastníka
s tím, že hodnota věcného břemene je sjednána ve výši 1.000,00 Kč/m2 do
10 m2 plochy břemene dle zaměření dokončené stavby a za každých dalších
10 m2 + 200,00 Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
Z: vedoucí EO
T: ke stavebnímu řízení
1507/32RM/2019 - Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
náhradu za bezesmluvní užívání pozemků v areálu minigolfu a skateparku
v k. ú. Havířov-město, parc. č. 2214 o výměře 46 m2, části pozemku parc.
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č. 2212 o výměře 3401 m2 a části pozemku parc. č. 2213/2 o výměře 215 m2,
v majetku České republiky, s nimiž přísluší hospodařit Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,
Nové Město, IČO: 697 97 111 s tím, že vlastník vyčíslil náhradu za užívání
pozemků o celkové výměře 3662 m2, v době od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
ve výši 116.729,00 Kč
1508/32RM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu „Chodník Na Pavlasůvce“
v k. ú. Prostřední Suchá___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavebního řízení ke stavbě č. 19007 „Chodník Na Pavlasůvce“, jejímž
stavebníkem je město Havířov,
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o právu provést stavbu ev. č. 751/EO/19, ze dne 9. 9. 2019, na části pozemku
parc. č. 1405/1, k. ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví Asental Land, s.r.o.,
se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 277 69 143 s tím, že účelem Dodatku č. 1 je upřesnění popisu stavby
a upřesnění předpokládaného záboru pozemku stavbou chodníku cca 93 m2
a stavbou oklepové komunikace cca 9 m2, přičemž pozemek pod oklepovou
komunikací nebude předmětem prodeje městu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1,
ke smlouvě o právu provést stavbu č. 751/EO/19
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1509/32RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 20 m2 v suterénu
obytného domu ul. …………………………….., p. M. M., jako sklad pro
vlastní potřebu
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2 v suterénu
obytného domu ul. ………………………………………., p. Z. A.,
jako sklad pro vlastní potřebu
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1510/32RM/2019 - Výpovědi nájemních smluv a obecné záměry pronájmů_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpověď smlouvy o nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o celkové výměře 122,42 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou
službou ul. Mládežnická 1577/12, Havířov-Podlesí, nájemci spol. BMW house
s.r.o., IČO: 07370318, z důvodu dluhu na nájemném a službách
2. výpověď smlouvy o nájmu části nemovité věci – místnosti č. 205, č. 206
a společné prostory o celkové výměře 168,70 m2 ve 2. nadzemním podlaží
budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, HavířovMěsto, nájemci p. J. S. , IČO: 69600597, z důvodu dluhu na nájemném a
službách
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o celkové výměře 122,42 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou
službou ul. Mládežnická 1577/12, Havířov-Podlesí
4. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 205 o výměře
58,80 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 2. nadzemním
podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2,
Havířov-Město
5. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 206 o výměře
59,30 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 25,60 m2 ve 2.
nadzemním podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého
689/2, Havířov-Město
1511/32RM/2019 - Ukončení nájmu dohodou a pronájem části nemovité věci_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti č. 402 o výměře 13,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 4 m2 ve 4. nadzemním podlaží
budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, HavířovMěsto, nájemci spol. DOZIT PLUS s.r.o., IČO: 27815170, dohodou k 31. 1.
2020
2. pronájem části nemovité věci – místnosti č. 308 o výměře 59,60 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 25,80 m2 ve 3. nadzemním podlaží
budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, HavířovMěsto, spol. DOZIT PLUS s.r.o., IČO: 27815170, za podmínek:
- nájemné za provozní plochy 524,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 55,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2020
51
USNESENÍ
z 32. schůze Rady Města Havířova
konané dne 02.12.2019

3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 402 o výměře
13,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 4 m2 ve 4. nadzemním
podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2,
Havířov-Město
1512/32RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku)
k části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 174,67 m2
v přízemí obytného domu a o výměře 53,30 m2 v suterénu obytného domu
Dlouhá třída 474/25, Havířov-Město, z nájemců p. F. P., bytem
……………………………………
a
p.
V.
P.
,
bytem
……………………………………………………, na spol. Příborský s.r.o.,
IČO: 08605726
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.335,00 Kč/m2/rok bez DPH za prodejní prostory
o výměře 174,67 m2
- nájemné 105,00 Kč/m2/rok bez DPH za suterénní prostory o výměře 53,30 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 11. 2019
- účel: sklad, prodejna masa, uzenin, večerka a bistro
1513/32RM/2019 - Předání majetku k hospodaření a darování movitých věcí příspěvkové
organizaci______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a to pozemku parc. č. 649/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha –
jiná plocha o výměře 1914 m2 v účetní ceně 744.399,00 Kč, pozemku parc.
č. 649/4, k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2
v účetní ceně 43.957,00 Kč, a budovy č. p. 1604, stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku parc. č. 649/4, k. ú. Havířov-město, v účetní ceně
6.292.041,28
Kč
příspěvkové
organizaci
Správa
sportovních
a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a,
IČO: 00306754
2. darování movitých věcí, a to majetku pořízeného v rámci investiční akce
č. 17036 – Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové dle přílohy č. 1
v celkové účetní ceně 95.106,00 Kč a investiční akce č. 17017 –
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Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská dle přílohy č. 2
v celkové účetní ceně 924.363,35 Kč příspěvkové organizaci Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská
1296/2a, IČO: 00306754
uložit odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové
organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov v souladu s tímto
usnesením
1514/32RM/2019 - Převod neupotřebitelného majetku__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost pana J. P. o získání neupotřebitelného majetku (hodiny, reproduktory,
svítidla
ze
70.
let)
z
budovy
bývalé
zvláštní
školy
na ul. Mánesova č. 1102/1, Havířov-Město určené k demolici
schvaluje
převedení neupotřebitelného majetku z budovy bývalé zvláštní školy
na ul. Mánesova č. 1102/1, Havířov-Město na pana J. P.
s tím,
že žadatel zajistí demontáž a odvoz majetku na své náklady
1515/32RM/2019 - Svěření oprávnění ekonomickému odboru MMH - doplnění____________
Rada města Havířova
svěřuje
v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, ekonomickému odboru MMH s účinnosti od 9. 12. 2019:
rozhodování o udělení souhlasu vlastníka – statutárního města Havířova podle §
96 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci územního souhlasu
k realizaci staveb na území města, vyznačením souhlasu na situačním výkresu
podpisem oprávněné osoby a identifikačních údajů města
ukládá
předložit k podpisu primátorovi města pověření pro vedoucí ekonomického
odboru MMH vydávat souhlas za vlastníka podle § 96 odst. 3 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve
znění pozdějších předpisů
Z: vedoucí ORG
T: 09.12.2019
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1516/32RM/2019 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených
za období červen až listopad 2019___________________________________
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 2019 u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu
1517/32RM/2019 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019_______
Rada města Havířova
schvaluje
4. úpravu odpisových plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě
činí 49 448 908,51 Kč.
1518/32RM/2019 - Vyhodnocení participativního rozpočtu r. 2019________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vyhodnocení participativního
rozpočtu města Havířova za r. 2019
1519/32RM/2019 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Zásady participativního rozpočtu města
Havířova s účinností od 1. 1. 2020 ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu
1520/32RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 128. – 158.
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
a) rozpočtová opatření č. 128. – 158., dle důvodové zprávy a příloh
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b) na základě rozpočtových opatření č. 128. – 158. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2019:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 351 350,54
1 170 016,67
56 136,52
3 869,23
1 121 328,12

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

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
z toho: investiční příspěvek
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
z toho: vázané finanční prostředky
ZŠ a MŠ Frýdecká
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gen. Svobody

2 547 422,72
2 097 069,89
922,52
17 574,57
483 614,72
270 983,04
8 767,96
323 128,00
96 031,88
876 023,98
20 023,22
450 352,83
1 994,20
73,00
846,90
1 149,60
1 240,30
2 219,73
1 164,00
2 149,74
1 164,72
2 872,87
1 027,00
1 144,80
100,00
1 958,30
974,50
65,00
753,90
1 132,88
1 076,00
75,00
1 062,30
742,30
6 119,34
4 785,09
300,00
3 545,37
35,00
5 631,99

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

4 868,93
160,00
3 973,66
6 909,20
4 256,66
4 182,40
5 718,52
6 451,29
478,00
10 044,18
750,00
10 654,07
350,00
3 255,92
3 631,48
60,00
1 365,94
6 292,45
3 239,60

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

67 396,00 tis. Kč
23 619,90 tis. Kč
44 784,93 tis. Kč
23 672,50 tis. Kč
62 280,57 tis. Kč
2 460,00 tis. Kč
50 479,80 tis. Kč
7 480,00 tis. Kč
58 519,00 tis. Kč
+196 072,18
0,00
-105 000,00
+301 072,18

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

1521/32RM/2019 - Rozpočet města Havířova na rok 2020_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Rozpočet města Havířova na rok 2020
v členění:
1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
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2 244 032,00 tis. Kč
1 196 183,00 tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery
2) 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 a dotace organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
z toho: investiční příspěvek
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ "U kamarádů"
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
57
USNESENÍ
z 32. schůze Rady Města Havířova
konané dne 02.12.2019

31 376,00 tis. Kč
1 600,00 tis. Kč
1 014 873,00 tis. Kč
2 404 214,00
2 046 637,00
740,00
21 703,00
457 576,00
315 379,00
7 467,00
324 275,00
97 308,00
804 331,00
17 858,00

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

357 577,00
1 947,00
406,00
1 148,00
50,00
1 102,00
1 616,00
1 206,00
2 000,00
874,00
2 848,00
1 168,00
1 301,00
130,00
1 647,00
921,00
817,00
846,00
1 002,00
1 032,00
810,00
3 700,00
3 571,00
3 349,00
3 677,00
276,00
3 451,00
2 726,00
2 878,00
2 913,00
3 862,00
4 169,00

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

z toho: investiční příspěvek
ZŠ Mládežnická
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
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

80,00
3 939,00
245,00
5 410,00
6 952,00
1 156,00
3 126,00
150,00
1 275,00
3 952,00
3 176,00
30 606,00
24 580,00
46 603,00

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

12 983,00 tis. Kč
47 620,00 tis. Kč
845,00 tis. Kč
48 992,00 tis. Kč
4 685,00 tis. Kč
60 220,00 tis. Kč

3) Financování celkem
+160 182,00 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+69 000,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
-105 000,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech
+196 182,00 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 2020
dle Přílohy č. 1
b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2020 dle Přílohy č. 1
1522/32RM/2019 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2021 a 2022__________
Rada města Havířova
schvaluje
závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2021 a 2022,
dle příloh č. 1 až č. 3
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí závazné ukazatele návrhu
rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových
organizací města Havířova na období let 2021 a 2022, dle příloh č. 1 až č. 3
1523/32RM/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2023_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit střednědobý výhled rozpočtu města
Havířova do roku 2023, dle důvodové zprávy a příloh.
1524/32RM/2019 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2020______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit termíny zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2020 takto:
27.01.2020
24.02.2020
27.04.2020
22.06.2020
21.09.2020
14.12.2020
schvaluje
termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2020 takto:
13.01.2020
10.02.2020
02.03.2020
23.03.2020
06.04.2020
20.04.2020
11.05.2020
08.06.2020

13.07.2020
17.08.2020
07.09.2020
05.10.2020
19.10.2020
09.11.2020
30.11.2020
14.12.2020
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1525/32RM/2019 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů______________________________
Rada města Havířova
jmenuje
pověřencem pro ochranu osobních údajů zaměstnance Magistrátu města
Havířova Ing. Nadju Stoschek
souhlasí
se zajištěním výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů u
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov, které mají
povinnost pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat, prostřednictvím
města bezplatně za předpokladu, že o to příspěvková organizace požádá
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem smluv o bezplatném zajištění
služby pověřence pro ochranu osobních údajů
1526/32RM/2019 - Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 16.12.2019__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 16. prosince 2019 od 15:00 hod. v Kulturním domě
RADOST, dle přílohy.
1527/32RM/2019 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovité věci – místnosti č. 318 o výměře 14,19 m2 ve 3.
nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, HavířovMěsto, Slezské diakonii, IČO: 65468562, jako kancelář, za podmínek:
- nájemné 1.066,00 Kč čtvrtletně bez DPH
- čtvrtletní hrazení záloh za služby
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2020
bere na vědomí
informaci o krátkodobém využívání místnosti č. 006a v 1. nadzemním podlaží
části F budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, Slezské
diakonii, IČO: 65468562, dle potřeby, maximálně 5 hodin týdně
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní
smlouvy
Z: vedoucí OSV
T: 31. 12. 2019
1528/32RM/2019 - Změny ve složení komisí RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Mgr. Daniela Gwóźdźe, člena školské komise Rady města
Havířova ke dni 30. listopadu 2019 z pracovních důvodu
a
zároveň rezignaci pana Ing. Petra Špoka, člen energetické komise Rady města
Havířova ke dni 30.11.2019 z důvodu možného střetu zájmů s výkonem funkce
člena dozorčí rady HTS, a.s.
jmenuje
do funkce členky školské komise Rady města Havířova paní Mgr. Michaelu
Drozdovou, Ph.D.

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

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