STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/40170/2020

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

17.03.2020

USNESENÍ
z 38. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.03.2020

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

PŘEHLED USNESENÍ
z 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.03.2020
1793/38RM/2020 - Zvolení ověřovatele 38. schůze RMH, konané dne 16.03.2020
1794/38RM/2020 - Schválení pořadu 38. schůze RMH, konané dne 16. března 2020
1795/38RM/2020 - Městská hromadná doprava - aktuální opatření
1796/38RM/2020 - Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární
město Havířov
1797/38RM/2020 - Podmínky pro pořízení prostředků proti koronaviru
1798/38RM/2020 - Omezení provozu Magistrátu města Havířova
1799/38RM/2020 - Návrh na úpravu smluvních podmínek smlouvy o dílo – Městské televizní
vysílání Havířov
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USNESENÍ
z 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.03.2020
1793/38RM/2020 - Zvolení ověřovatele 38. schůze RMH, konané dne 16.03.2020____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 38. schůze Rady města Havířova, konané
dne 16.03.2020
pana Ing. Ondřeje BARÁNKA
1794/38RM/2020 - Schválení pořadu 38. schůze RMH, konané dne 16. března 2020_________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 16. března 2020
dle přílohy.
1795/38RM/2020 - Městská hromadná doprava - aktuální opatření_______________________
Rada města Havířova
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.03.2020
a po dobu platnosti usnesení Vlády ČR ze dne 15.03.2020 č. 215
schvaluje
regulační opatření v přepravním systému Městské hromadné dopravy Havířov
provozovaném dopravcem ČSAD Havířov a.s. na dobu od 16.03.2020
do 24.03.2020 06:00 hod., takto:
1. Omezit užívání předních dveří ve všech autobusech MHD Havířov.
2. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými a dalšími dveřmi.
3. Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu
a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.
4. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle.
ukládá
prostřednictvím dopravce ČSAD Havířov a.s. průběžně monitorovat frekvenci
cestujících na spojích MHD Havířov
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město p. Ing. Bohuslava Niemiece
vedením jednání o případných dalších opatřeních v provozu MHD Havířov
dle aktuálního vývoje situace
1796/38RM/2020 - Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární
město Havířov___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
omezení provozu
Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 dle přílohy č. 1
a přerušení provozu
Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace, IČO: 48805289, dle přílohy č. 2
1797/38RM/2020 - Podmínky pro pořízení prostředků proti koronaviru___________________
Rada města Havířova
rozhodla
po dobu trvání nouzového stavu v ČR neuplatnit Zásady zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016
pro veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předmětem bude dodávka
jakýchkoliv prostředků zabraňujících šíření koronaviru v hodnotě do 1 mil. Kč
bez DPH/1 zakázka, přičemž o zadání předmětné veřejné zakázky malého
rozsahu rozhodne vedoucí financujícího odboru
1798/38RM/2020 - Omezení provozu Magistrátu města Havířova_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
po dobu platnosti Usnesení vlády ČR č. 217 č. 87/2020 Sb.) ze dne 15.3.2020
úřední hodiny Magistrátu města Havířova pouze pro objednanou veřejnost
takto:
pondělí a středa 13:00 – 16:00 hodin
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1799/38RM/2020 - Návrh na úpravu smluvních podmínek smlouvy o dílo – Městské televizní
vysílání Havířov__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost televize POLAR o dočasnou úpravu smluvních podmínek smlouvy
o městském televizním vysílání týkající se poskytování zpravodajství
po dobu trvání nouzového stavu
schvaluje
uzavření dohody o úpravě smluvních podmínek ve smlouvě podle žádosti
televize POLAR

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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