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USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.03.2020

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 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.03.2020
1803/39RM/2020 - Zvolení ověřovatele 39. schůze RMH, konané dne 23.03.2020
1804/39RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů z 37. schůze RMH, konané dne 2. března 2020,
z 38. schůze RMH, konané dne 16. března 2020 a ze 40. schůze RMH,
konané dne 19. března 2020
1805/39RM/2020 - Schválení pořadu 39. schůze RMH, konané dne 23. března 2020
1806/39RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 39. RMH
1807/39RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši
1 mil. Kč pro Nadační fond TEPLO NA DLANI
1808/39RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov
1809/39RM/2020 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2020
1810/39RM/2020 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou
politiku města za rok 2019
1811/39RM/2020 - Udělení výjimky ze Zásad
1812/39RM/2020 - Přidělení obecního bytu
1813/39RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
1814/39RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
1815/39RM/2020 - Záměr prodeje části pozemků parc. č. 1696 a 1698/2, k. ú. Šumbark
1816/39RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 1882/2, k. ú. Bludovice
1817/39RM/2020 - Záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město
1818/39RM/2020 - Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 4016, 4026 a 4028/3,
k. ú. Havířov-město
1819/39RM/2020 - Nájem pozemku pro stavbu „Chodník Na Pavlasůvce“
v k.ú. Prostřední Suchá
1820/39RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností
1821/39RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,
stavebník a investor pan Ing. Petr Piskorz
1822/39RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti k parc. č. 1/9 a 1/10, k. ú. Šumbark,
ve prospěch RESIDOMO, s.r.o.
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1823/39RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1824/39RM/2020 - Pronájem části nemovité věci
1825/39RM/2020 - Žádost o snížení nájemného
1826/39RM/2020 - Výsledek veřejné soutěže
1827/39RM/2020 - Žádosti o ukončení nájmu částí nemovitých věcí a obecné záměry
pronájmu prostor
1828/39RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci
1829/39RM/2020 - Změna v realizaci u 2 vítězných projektů v rámci Participativního
rozpočtu 2019
1830/39RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO
1831/39RM/2020 - Předfinancování a financování projektu „Modernizace odborné učebny
F-Ch“ - ZŠ Mládežnická Havířov
1832/39RM/2020 - Pořízení IM a TZ svěřeného majetku v rámci projektu „Modernizace
odborné učebny F-Ch“ - ZŠ Mládežnická Havířov
1833/39RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO - MŠ Balzacova Havířov
1834/39RM/2020 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Čs. armády Havířov
1835/39RM/2020 - Pořízení investičního movitého majetku a převod fin. prostředků z RF
do FI - ZŠ Školní Havířov
1836/39RM/2020 - Vyúčtování ztráty dopravce v Městské hromadné dopravě Havířov
za r. 2019
1837/39RM/2020 - Vyúčtování ztráty dopravců – příměstská doprava za r. 2019
1838/39RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města
1839/39RM/2020 - „Výstavba světelné křižovatky ulic Dlouhá tř. x Studentská x Okrajová
v Havířově-Podlesí“ – uzavření smlouvy se společností Technické služby
Havířov a.s.
1840/39RM/2020 - Přijetí daru ve formě 212 ks dětských reflexních vest
1841/39RM/2020 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí
1842/39RM/2020 - Poskytnutí dotace na pomoc zraněným živočichům
1843/39RM/2020 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního
majetku Domova seniorů Havířov
1844/39RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2020
a uzavřením smlouvy
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1845/39RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního
fondu RESIDOMO
1846/39RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
MOb MHaH pro rok 2020
1847/39RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
obce Horní Domaslavice pro rok 2020
1848/39RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci programu
Globus Lepší svět
1849/39RM/2020 - Souhlas s přijetím peněžního daru
1850/39RM/2020 - Souhlas s přijetím peněžního daru
1851/39RM/2020 - UŘ/612/MRA/19 – „Vyhrazená technická zařízení - výtahy – opakované
řízení“- rozhodnutí o vyloučení dodavatelů z účasti v řízení
1852/39RM/2020 - UŘ/611/MRA/19 – „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42,
Havířov – Podlesí – opakované řízení“- rozhodnutí o vyloučení dodavatelů
z účasti v řízení
1853/39RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
1854/39RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1855/39RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
1856/39RM/2020 - Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení podaná společností
DENIZLI s.r.o.
1857/39RM/2020 - Prodej cisternové automobilové stříkačky obci KVASINY
1858/39RM/2020 - „Cisternová automobilová stříkačka“ - zahájení zadávacího řízení
1859/39RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH
1860/39RM/2020 - VZ/51/ORG/20 – Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu
(číslo akce 20002) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
1861/39RM/2020 - Přijetí daru
1862/39RM/2020 - Přerušení provozu Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj
dětí do věku do 3 let
1863/39RM/2020 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.4.2020
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USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.03.2020
1803/39RM/2020 - Zvolení ověřovatele 39. schůze RMH, konané dne 23.03.2020____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 39. schůze Rady města Havířova, konané
dne 23.03.2020
pana Ing. Jiřího MARTINKA, MBA
1804/39RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů z 37. schůze RMH, konané dne 2. března 2020,
z 38. schůze RMH, konané dne 16. března 2020 a ze 40. schůze RMH,
konané dne 19. března 2020________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 37. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 02.03.2020, zprávu ověřovatele zápisu z 38. schůze Rady města Havířova,
konané dne 16.03.2020 a zprávu ověřovatele zápisu ze 40. schůze RMH,
konané dne 19. března 2020.
1805/39RM/2020 - Schválení pořadu 39. schůze RMH, konané dne 23. března 2020_________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 23. března 2020
dle přílohy upravené takto:
Doplnění programu o body:
59. Přijetí daru
60. Přerušení provozu Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj
dětí do věku do 3 let
1806/39RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 39. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
1285/26RM/2019 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.
1369/29RM/2019 Zřízení služebnosti v rámci stavby „Sesuv svahu na ul.
Svážná“, havarijní zabezpečení lokality zatrubněním
vypouští
úkoly krátkodobé
446/10RM/2019
1309/26RM/2019
1562/34RM/2020
1565/34RM/2020
1607/34RM/2020
1637/36RM/2020
1647/36RM/2020
1650/36RM/2020
1651/36RM/2020
1652/36RM/2020
1688/36RM/2020
1695/36RM/2020
1696/36RM/2020
1698/36RM/2020
1701/36RM/2020
1727/36RM/2020
1742/36RM/2020

Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na
protidrogovou politiku města za rok 2018
Likvidace stávajícího zdroje vytápění, vybudování nové
předávací stanice v ZŠ M. Kudeříkové Havířov a výběr
dodavatele tepelné energie
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.
Dohoda o narovnání Dohody o zániku věcného břemene
a Kupní smlouvy č. 579/EO/19
Uzavření smlouvy na vytvoření datového spoje VPN
Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské
policie Havířov
Prodloužení pronájmu částí pozemku parc. č. 281, k. ú.
Havířov-město
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Zřízení pozemkových služebností
Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku
města
Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. SGS-3
„Oslo“ financované prostřednictvím Norských fondů
Zvýšení odměny za provozování dětského koutku
v budově Radnice – uzavření dodatku
Výroční zpráva o poskytování informací statutárním
městem Havířovem za rok 2019 a sazebník úhrad na rok
2020
Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu –
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
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1744/36RM/2020
1763/37RM/2020
1772/37RM/2020
1774/37RM/2020
1775/37RM/2020
1776/37RM/2020
1779/37RM/2020
1782/37RM/2020
1786/37RM/2020

VZ/22/ORG/20 – Mobilní služby Havířov 2020
„Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala
1/801, Havířov-Město“ – zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním
režimem - projektová dokumentace“ – dohoda o
ukončení smlouvy o dílo
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy
o uplatňování Územního plánu Václavovice
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny
č. 3 Územního plánu Horní Bludovice
Mobilní služby Havířov 2020-2021 – zahájení veřejné
zakázky malého rozsahu
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce
vozidla
Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
OŘ/178/MRA/19 - „Sanace zdravotního střediska na ul.
Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark“ –
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

1807/39RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši
1 mil. Kč pro Nadační fond TEPLO NA DLANI______________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru pro rok 2020 ve výši 1 mil. Kč pro Nadační fond
TEPLO NA DLANI, se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČO: 064 86 282.
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1808/39RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov______
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014
dle Článku IV. Nakládání s majetkem města odst. 1.3, vyřazení dlouhodobého
majetku, laserový měřič rychlosti Lidar – ProLaser III rok pořízení 2004,
pořizovací cena 411 763,00 Kč bez DPH (489 998,- Kč vč. 19 % DPH)
ve správě OJ 12 - Městská policie Havířov se sídlem Havířov-Města,
Karvinská 1a, z důvodu jeho neekonomické opravy a jeho následné vynětí
z evidence. Přístroj bude odkoupen dodavatelem nového laserového měřiče se
započtením ceny v rámci veřejné zakázky.
Z: ředitel MP
T: 31.07.2020
1809/39RM/2020 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2020________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti
a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
za rok 2019 a období leden - únor 2020 dle důvodové zprávy
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov
1. ve výši 390 000,- Kč na zakoupení laserového měřiče rychlosti a vzdálenosti
s digitálním záznamovým zařízením
2. ve výši 388 000,- Kč na předfinancování projektu „Bezpečnost bez hranic
– projekt spolupráce městských policií z Jastrębia-Zdróju, Karviné
a Havířova“ na pořízení střeleckého výcvikového trenažéru s tím,
že po realizaci bude 85% uznatelných nákladů Evropským fondem
pro regionální rozvoj vráceno městu Havířov
1810/39RM/2020 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou
politiku města za rok 2019 _________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova
za rok 2019 dle důvodové zprávy
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ukládá
předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků na
protidrogovou politiku města za rok 2020 v prvním čtvrtletí následujícího roku
Z: ředitel MP
Havířov
T: březen 2021
1811/39RM/2020 - Udělení výjimky ze Zásad__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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. O. H.,
………………………………. pod podmínkou, že v době podání žádosti o byt
jmenovaný předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
1812/39RM/2020 - Přidělení obecního bytu___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení obecního bytu č. 4 o vel. 1+1 se smluvním nájemným ve výši sazby
nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě na ul.
……………………………….p. E. K., ………………………pod podmínkou,
že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov a uzavře splátkový kalendář na dluh
evidovaný MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva bude s p. E. K. uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova na dobu 3 měsíců s možností prodloužení s tím,
že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 300,00 Kč
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1813/39RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
přistoupení p. D.
K.,
…………………………k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
3,
vel.
1+2
v domě
na
ul.
………………………………. jehož nájemkyní je p. Z. Ď.
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. P. D., trvale bytem ………………………., jehož
nájemkyní je její syn p. R. D.
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. O. V., trvale bytem ……………………… k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
9,
vel.
1+3
v domě
na
ul.
……………………………,
jehož
nájemkyní
je
její
dcera
Bc. P. S. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného
nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě Bc. P. S. a O. V. předloží doklad
o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. R. K., trvale bytem …………………………..
k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
9,
vel.
1+3
v domě
na ……………………….., jehož nájemci jsou manželé P. K. a T. K.
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. E. S., DiS., trvale bytem ………………………….
nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na ul.
………………….., jehož nájemkyní je Bc. P. B., DiS.
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. L. B., trvale bytem ……………………………..
k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
8,
vel.
1+2
v domě
na ul. ………………………….., jehož nájemkyní je její matka p. I. B.
neschvaluje
7. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. P. W., trvale bytem ……………………………….
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 11, vel. 1+2 v domě
na
ul.
………………………………,
jehož
nájemci
jsou
p. M. C. a p. J. S.
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1814/39RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na ul. ……………………………… s p. S. P.,
t.b. ……………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. S. 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
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………. s p. E. G., t.b. Klidná 792/2,
Havířov-Město pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. E. G. 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 600,00 Kč/měsíc
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………. s p. D. V., t.b.
……………………. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. D. V. 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 700,00 Kč/měsíc
4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11 o vel. 1+4
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na ul. ……………………. s manž. Z. Š. a L. Š.,
t.b. ………………………. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy p. Z. Šustek
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s manž. Z. Š. a L. Š.
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 800,00 Kč/měsíc
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5. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 24 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na ul. ……………………. s manž. K. T. a J. T.,
t.b. ………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s manž. K. T. aj. J. T.
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 900,00 Kč/měsíc
1815/39RM/2020 - Záměr prodeje části pozemků parc. č. 1696 a 1698/2, k. ú. Šumbark______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje pozemků parc.
č. 1696, ost. plocha o výměře 368 m2 a parc. č. 1698/2, ost. plocha o výměře
4 536 m2,
katastrální
území
Šumbark
Ing. P. D., MBA,
bytem ………………………., za účelem výstavby dvou rodinných domů
1816/39RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 1882/2, k. ú. Bludovice_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1882/2, ostatní
plocha o výměře 116 m2, k. ú. Bludovice, paní Mgr. Z. M.,
……………………….., a paní Mgr. S. Z., ………………………., za účelem
zahrady u rodinného domu, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 47.780,00
Kč (tj. cca 411,89 Kč/m2) + 2.280,00 Kč za zpracování znaleckého posudku,
celkem ve výši 50.060,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
1817/39RM/2020 - Záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m 2, k. ú.
Havířov-město, panu M. F., ………………………., za účelem zahrady
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1818/39RM/2020 - Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 4016, 4026 a 4028/3,
k. ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 4016, 4026 a 4028/3, k. ú. Havířovměsto o výměře cca 80 m2, panu Ing. M. B., bytem ……………………….. za
účelem umístění 4 kusů lavic s posezením, houpacích sítí, lehátek
1819/39RM/2020 - Nájem pozemku pro stavbu „Chodník Na Pavlasůvce“
v k.ú. Prostřední Suchá____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19007 „Chodník Na Pavlasůvce“, jejímž
stavebníkem je město Havířov, uzavření smlouvy o nájmu části pozemku
parc. č. 1405/1, k. ú. Prostřední Suchá, o výměře 93 m2, ve vlastnictví Asental
Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 277 69 143, na dobu 65 dní, přičemž nájemné je stanoveno smluvně
ve výši 20.000,00 + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2020

1820/39RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.
č. 4705/4, k. ú. Havířov-město za účelem umístění vodovodní přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 4.750,00 Kč + DPH, (o výměře 38,00 m2) dle
GP č. 2348-41/2019 ze dne 22. 2. 2019 a za účelem umístění sjezdu za
jednorázovou
úhradu
ve
výši
3.000,00
Kč
+
DPH,
2
(o výměře 7,50 m ) dle GP č. 2281-312/2018 ze dne 30.11.2018 ve prospěch
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pozemku parc. č. 4594/3, k. ú. Havířov-město, jehož součástí je budova č. p.
1606, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ing. M. K. a
Mgr. V. K., oba bytem ……………………., na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.
č. 1327, k. ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou
úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH (o výměře 35,00 m2) dle GP č. 32266b/2020 ze dne 18. 2. 2020, za účelem umístění vodovodní přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 2.125,00 Kč + DPH (o výměře 17,00 m2 graficky označeno v GP písmenem „A“) a za účelem umístění kanalizační
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.875,00 Kč + DPH
(o výměře 15,00 m2 - graficky označeno v GP písmenem „B“) dle GP č.
3226-6a/2020 ze dne 18. 2. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 1579/3, k. ú.
Prostřední Suchá, jehož součástí je budova č.p. 1538, jimž ke dni zřízení
pozemkové služebnosti je vlastník Bc. M. K., bytem …..……………….., na
dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. a 2.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností
dle bodu 1. a 2. v souladu s tímto usnesení
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2020
1821/39RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,
stavebník a investor pan Ing. Petr Piskorz____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetkům města a to parc. č. 1799/1,
1799/2, k. ú. Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské
zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení PREL A, Havířov- Na Stezce 778/2, Plynovodní
přípojka, číslo stavby: 8800093352 včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 1.138,75 Kč +
DPH, o výměře 9,11 m2 dle GP č. 4731-76/2019 ze dne 2. 12. 2019, na dobu
neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad
Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO: 272 95 567, investorem
a plátcem je pan Ing. P. P., bytem ………………………………….

14
USNESENÍ
z 39. schůze Rady Města Havířova
konané dne 23.03.2020

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene
v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2020
1822/39RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti k parc. č. 1/9 a 1/10, k. ú. Šumbark,
ve prospěch RESIDOMO, s.r.o._____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města, parc. č. 1/9
a 1/10, k. ú. Šumbark, spočívající v právu oprávněné strany, jíž je RESIDOMO,
s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 052 53
268, vstupovat a vjíždět na pozemky a v právu umístit, provozovat, udržovat
či odstranit na pozemcích vodovodní přípojky k bytovým domům v majetku
oprávněné strany, v celkovém rozsahu 99 m2, dle GP č. 1965-43/2019, přičemž
služebnost je ohodnocena částkou 250,00 Kč/m2, tj. při výměře 99 m2 celkem
24.750,00 Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2020
1823/39RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,47 m2
v suterénu obytného domu Dlouhá třída 901/22, Havířov-Město,
p. M. B., jako sklad pro vlastní potřebu
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 137,21 m2 v 1. nadzemním podlaží hlavní budovy zdravotního
střediska ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, spol. HARV shop
s.r.o., IČO: 05365996, jako kancelář a sklad internetového obchodu
3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,45 m2
v suterénu obytného domu ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí,
p. D. H. a p. S. W., jako sklad pro vlastní potřebu
4. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 71,44 m2 v přízemí obytného domu Národní třída 579/8,
Havířov-Město, spol. Egapspol s.r.o., IČO: 08950687, jako snack bar
1824/39RM/2020 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 17,70 m2 a podíl
na společných prostorách o výměře 9,18 m2 ve 3. nadzemním podlaží
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
p. J. V., IČO: 61934267, jako kontaktní místo pro poradce Just,
za podmínek:
- nájemné za místnost 524,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 223,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
1825/39RM/2020 - Žádost o snížení nájemného________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání
o celkové výměře 75,90 m2 v přízemí obytného domu Dlouhá tř. 478/33,
Havířov-Město, nájemci p. P. B., IČO: 66700914, užívaného jako prodejna
hudebních nástrojů, ozvučovacích aparatur, notovin a hudebního příslušenství,
z původní
výše
nájemného
1.460,00
Kč/m2/rok
bez
DPH,
2
na nájemné ve výši 1.100,00 Kč/m /rok bez DPH od 1. 4. 2020, ostatní
podmínky nájemní smlouvy se nemění
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1826/39RM/2020 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídky do veřejné soutěže p. č. 1/EO/2020 na pronájem části nemovité věci –
garáže v obytném domě ul. Jurije Gagarina č. p. 1505/28, Havířov-Podlesí,
podané:
1. Ing. Janem Dybou
2. p. Kateřinou a Martinem Semanovými
3. MgA. Michalem Wernerem
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 15 m2
v obytném domě ul. …………………………., s Ing. J. D., bytem
………………., za podmínek:
- nájemné 1.448,00 Kč/m2/rok, vč. DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
1827/39RM/2020 - Žádosti o ukončení nájmu částí nemovitých věcí a obecné záměry
pronájmu prostor________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 32,30 m2 v přízemí a suterénu bytového domu ul. Střední
504/3, Havířov-Šumbark, nájemkyni p. I. D., IČO: 76410757, dohodou k 31.
3. 2020
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 34,50 m2 v suterénu bytového domu ul. Studentská
1147/22, Havířov-Podlesí, nájemci p. Z. J., IČO: 75193566, dohodou
k 30. 4. 2020
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o celkové výměře 32,30 m2 v přízemí a suterénu bytového domu
ul. Střední 504/3, Havířov-Šumbark
4. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o celkové výměře 34,50 m2 v suterénu bytového domu
ul. Studentská 1147/22, Havířov-Podlesí
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1828/39RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí pořízených
v rámci investiční akce č. 19052 – Snižování spotřeby energie MŠ Moravská,
detašované pracoviště U Školy, Havířov - Dolní Suchá - vzduchotechnika
s rekuperací, v celkové účetní ceně 942.139,12 Kč, a to vzduchotechnických
jednotek - inv. číslo 000000078491 v účetní ceně 299.775,76 Kč, inv. číslo
000000078493 v účetní ceně 323.448,57 Kč a inv. číslo 000000078494 v účetní
ceně 318.914,79 Kč, příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov –
Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588
1829/39RM/2020 - Změna v realizaci u 2 vítězných projektů v rámci Participativního
rozpočtu 2019____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
změnu v realizaci u dvou vítězných návrhů v rámci Participativního rozpočtu
2019, a to „Pohybem ke zdraví Bludovice“ a „Pumptrackové hřiště“.
1830/39RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685
- věcný dar v hodnotě 3 600,00 Kč od společnosti NovaDida, spol. s. r. o.,
Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc, Bělidla, IČO: 28612736 – didaktická
pomůcka „Příběh kapky vody“
2. Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO 70958114
- věcný dar v hodnotě 11 596,00 Kč od společnosti LEPORELO CHILDREN
o.p.s., Mládežnická 11/1564, 736 01 Havířov-Podlesí – pomůcky pro žáky
1. stupně ZŠ – 3 ks Blue-Bot, 1 x dobíjecí stanice pro Blue Bot –
matematická gramotnost
3. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958122
- věcný dar v hodnotě 50 000,- Kč od fyzické osoby – barevné
polepy schodišť na I. a II. stupni školy
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1831/39RM/2020 - Předfinancování a financování projektu „Modernizace odborné učebny
F-Ch“ - ZŠ Mládežnická Havířov___________________________________
Rada města Havířova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
I. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 na základě
již vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11. 12. 2019 na projekt
„Modernizace odborné učebny F-Ch“ v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu
1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování
projektu ve výši 3 046 008,60 Kč na dobu delší než stanoví § 34, odstavec
1, zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a to do 31. 10. 2021
2. zvýšení příspěvku na provoz ve výši 100 665,70 Kč jako součást povinné
10% spoluúčasti na projektu
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 237 779,70 Kč jako součást
povinné 10% spoluúčasti na projektu
II. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
dle přílohy č. 2
III. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
s příspěvkovou organizací Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114
pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy o
poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok
2020 poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci, navýšení příspěvku na
provoz a poskytnutí investičního příspěvku
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2020
1832/39RM/2020 - Pořízení IM a TZ svěřeného majetku v rámci projektu „Modernizace
odborné učebny F-Ch“ - ZŠ Mládežnická Havířov_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 za podmínky, že ZMH
příspěvkové organizaci schválí bezúročnou návratnou finanční výpomoc,
navýšení příspěvku na provoz a poskytnutí investičního příspěvku k zajištění
financování projektu „Modernizace odborné učebny F-Ch“ v rámci IROP
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1. Pořízení investičního majetku:
- demonstrační multimetr FREDERIKSEN v pořizovací ceně
cca 43 725,00 Kč vč. DPH
- pracovní stůl chemický v pořizovací ceně cca 57 255,00 Kč vč. DPH
- celoplastová chemická skříň v pořizovací ceně cca 88 601,00 Kč vč. DPH
- schodolez s obsluhou typ pásový v pořizovací ceně
cca 121 000,00 Kč vč. DPH
2. Provedení technického zhodnocení svěřeného majetku:
a) modernizace odborné učebny F-CH
- stavební práce v pořizovací ceně cca 581 314,00 Kč včetně DPH
- vybavení učebny v pořizovací ceně cca 1 178 068,00 Kč včetně DPH
b) modernizace kabinetu F a CH
- stavební práce v pořizovací ceně cca 157 331,00 Kč včetně DPH
- vybavení kabinetu v pořizovací ceně cca 96 053,00 Kč včetně DPH
c) administrace - příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení
za 54 450,00 Kč včetně DPH
1833/39RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO - MŠ Balzacova Havířov_____________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Mateřská škola Havířov - Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685
- zahradní altán - montovaný přístřešek na školní zahradě MŠ Kosmonautů
Havířov, výrobní číslo 201400758, inventární číslo BS 3,
v pořizovací ceně 51 430 Kč včetně DPH
1834/39RM/2020 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Čs. armády Havířov_____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov - Město
Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
převod částky z rezervního fondu do fondu investic ve výši 90 000,00 Kč
na opravu herních prvků na školní zahradě
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1835/39RM/2020 - Pořízení investičního movitého majetku a převod fin. prostředků z RF
do FI - ZŠ Školní Havířov__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149
1. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 60 000,00 Kč
včetně DPH:
server HPE ML30 Gen10 E-2224, 16GB RAM, 2x SSD 960 GB
včetně konfigurace a zapojení routeru Mikrotik
2. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního
fondu do fondu investic ve výši 60 000,00 Kč na pořízení serveru
1836/39RM/2020 - Vyúčtování ztráty dopravce v Městské hromadné dopravě Havířov
za r. 2019_______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov
za r. 2019 dle přílohy.
1837/39RM/2020 - Vyúčtování ztráty dopravců – příměstská doprava za r. 2019____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky hospodaření dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s.,
ČSAD Frýdek-Místek a.s. za r. 2019 dle přílohy.
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1838/39RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města__________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení herní sestavy Ladná (Žákovská 8), rok pořízení 2010, inv. č.
000000020366, pořizovací cena 100 227,00 Kč vč. DPH, jako dlouhodobého
hmotného investičního majetku z majetku města ve správě ORJ 08, v souladu
se Zásadami hospodaření s majetkem města
Z: vedoucí OKS
T: 4/2020
1839/39RM/2020 - „Výstavba světelné křižovatky ulic Dlouhá tř. x Studentská x Okrajová
v Havířově-Podlesí“ – uzavření smlouvy se společností Technické služby
Havířov a.s._____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18042 - „Výstavba světelné
křižovatky ulic Dlouhá tř. x Studentská x Okrajová v Havířově-Podlesí“
se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 736 01 Havířov-Město,
Karvinská 1461/66, IČO: 25375601, s cenou 6 611 570,25 Kč bez DPH
(8 000 000,00 Kč včetně DPH), s termínem plnění nejpozději do 30.09.2020,
se zárukou 60 měsíců, s možností plnění prostřednictvím poddodavatelů
maximálně do 20% ceny díla, bez poskytnutí zálohy a s jednorázovou fakturací
po provedení celého předmětu plnění
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o dílo
na realizaci stavby č. 18042 - „Výstavba světelné křižovatky ulic Dlouhá tř. x
Studentská x Okrajová v Havířově-Podlesí“ se společností Technické služby
Havířov a.s.
1840/39RM/2020 - Přijetí daru ve formě 212 ks dětských reflexních vest___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přijetí daru ve formě 212 ks dětských reflexních vest v celkové hodnotě
14 926,92 Kč bez DPH od společnosti RPS CZECH s.r.o.,
Těšínská 236, Šenovu u Ostravy, IČ: 268 74 598
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2. poskytnutí daru ve formě 212 ks dětských reflexních vest v celkové hodnotě
14.926,92 Kč bez DPH mateřským školám a komisi BESIP v rozsahu
dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem darovací smlouvy
dle přílohy č. 1 se společností RPS CZECH s.r.o., Těšínská 236,
Šenov u Ostravy, IČO: 268 74 598
1841/39RM/2020 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z. s., Havířov,
IČ 63 73 02 35, ve výši 100 000 Kč na léčbu včelstev a rozvoj včelařství
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřit vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
1842/39RM/2020 - Poskytnutí dotace na pomoc zraněným živočichům____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace panu I. B., trvale bytem ………………………………….,
ve výši 10 000 Kč na pomoc zraněným živočichům
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřuje
vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
1843/39RM/2020 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního
majetku Domova seniorů Havířov___________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město vyřazení a likvidaci
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neupotřebitelného (nepoužitelného) vlastního investičního majetku v celkové
pořizovací hodnotě 155.312,31 Kč:
- Skříň chladící z r. 2010, pořizovací cena 74.220,00 Kč, inv. č. DHS1000339
- Kontejner velkokapacitní z r. 2000, pořizovací cena 40.870,00 Kč,
inv.č. DHS1000323
- Počítačová sestava vč. monitoru a MS Office 2007 z r. 2009, pořizovací
cena 40.222,31 Kč, inv.č. DHS9000099
Z: ředitel DsH
T: duben 2020
1844/39RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2020
a uzavřením smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, přijetí účelové dotace z rozpočtu obce Těrlicko ve výši 10 000,- Kč
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
pověřuje
ředitelku organizace Santé – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Těrlicko.
Z: ředitelka SANTÉ
T: březen 2020
1845/39RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního
fondu RESIDOMO_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z Nadačního fondu
RESIDOMO, IČO: 060 36 309 se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava,
v hodnotě 20 000,-Kč v nadačním programu Pro REGION.
Z: ředitelka SANTÉ
T: březen 2020
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1846/39RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
MOb MHaH pro rok 2020_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63,
709 36 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 00845451 ve výši 5 000,- Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: březen 2020
1847/39RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
obce Horní Domaslavice pro rok 2020_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu
obce Horní Domaslavice, se sídlem Horní Domaslavice 212,
739 51 Horní Domaslavice, IČO: 005 36 008 ve výši 5 000,- Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: březen 2020
1848/39RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci programu
Globus Lepší svět_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci v rámci programu Globus
Lepší svět, pořádaný firmou Globus ČR, v. o. s., se sídlem: Kostelecká 822/75,
196 00 Praha 9 – Čakovice, IČO: 634 73 291 ve výši 130 000,- Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: březen 2020
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1849/39RM/2020 - Souhlas s přijetím peněžního daru__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583,
přijetí peněžního daru na krytí nákladů na provoz odlehčovacích služeb
poskytovaných rodinám z obce Těrlicko a to ve výši 6 000 Kč od obce
Těrlicko, Májová 474/16, 735 45 Těrlicko – Horní Těrlicko, IČ: 00297666
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Darovací smlouvy
Z: ředitel SSmH
T: březen 2020
1850/39RM/2020 - Souhlas s přijetím peněžního daru__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí
peněžního daru ve výši 5 000 Kč na nákup antidekubitní matrace pro klienty
střediska Respitní péče od paní J. K. H., bytem …………………, IČ: 03828964
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Darovací smlouvy
Z: ředitel SSmH
T: duben 2020
1851/39RM/2020 - UŘ/612/MRA/19 – „Vyhrazená technická zařízení - výtahy – opakované
řízení“- rozhodnutí o vyloučení dodavatelů z účasti v řízení_____________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníků: Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Jinonice,
158 00 Praha 5, IČO: 27127010, KONE, a.s., Evropská 423/178, Vokovice,
160 00 Praha 6, IČO: 00176842 a EV - servis s. r. o., Klimkovická 58/30,
Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 60318457, z účasti v zadávacím řízení UŘ/612/MRA/19 „Vyhrazená technická zařízení-výtahy – opakované řízení“,
neboť údaje a doklady předložené těmito účastníky nesplňují zadávací
podmínky, účastníci požadované údaje a doklady ve stanovené lhůtě nedoložili
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a předložené žádosti o účast tak nebyly objasněny nebo doplněny na základě
žádosti podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, s tím, že bližší specifikace důvodů pro vyloučení
jednotlivých účastníků je uvedena v přílohách č. 1, 5, 6 a 7
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí
zadavatele o vyloučení třech účastníků z účasti v zadávacím řízení dle přílohy
č. 5, 6 a 7.
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníků z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 5, 6 a 7.
Z: vedoucí investičně
provozního odboru.
T: 03.04.2020
1852/39RM/2020 - UŘ/611/MRA/19 – „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42,
Havířov – Podlesí – opakované řízení“- rozhodnutí o vyloučení dodavatelů
z účasti v řízení__________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníků: HOCHTIEF CZ a. s., Praha 5, Plzeňská 16/3217,
PSČ 15000, IČO: 46678468 a BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, Přívoz,
702 00 Ostrava, IČO: 27800466, z účasti v zadávacím UŘ/611/MRA/19
„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí –
opakované řízení“, neboť údaje a doklady předložené těmito účastníky
nesplňují zadávací podmínky, účastníci je ve stanovené lhůtě nedoložili
a nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě
žádosti podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, s tím, že bližší specifikace důvodů pro vyloučení
jednotlivých účastníků je uvedena v přílohách č. 1, 6 a 7
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí
zadavatele o vyloučení obou účastníků z účasti v zadávacím řízení dle přílohy
č. 6 a 7.
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníků z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 6 a 7.
Z: vedoucí investičně
provozního odboru.
T: 03.04.2020
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1853/39RM/2020 - 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 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
1854/39RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva
nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude
nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Lašská 1149/11, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. J.
b) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 1030/69, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. K.
c) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici A.S.Puškina 911/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. E. Š.
d) Byt č. 43 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí
pořadí žadatelů: 1. Bc. L. V.
e) Byt č. 8 o velikosti 0+1 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. N. B. U.
f) Byt č. 20 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. A. A., 2. J. L., 3. N. K.
g) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Česká 1199/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. P. S., 2. A. R. – M. K., 3. L. J.
h) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Komunardů 984/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. R. – M. R., 2. J. R., 3. J. M.
i) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 581/12, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. A. N., 2. T. Ř.
j) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 833/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. Ch.
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k) Byt č. 43 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. D. K.
l) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Gogolova 924/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M. K.
m) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1122/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. P. P. – B. V.
n) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 752/137, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. H. B. – K. B., 2. P. Č., 3. E. Š.
o) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Kpt. Nálepky 743/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. V., 2. T. D.
p) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M. J. – J. B.
q) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Horymírova 1174/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. Š., 2. A. H., 3. A. V.
r) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 971/26, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. L. R. – M. R.
s) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1191/8, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Ing. P. B.
t) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M. S.
u) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. D. K. - Š. U., 2. A. U. – W. U.
v) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1085/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Bc. J. T. DiS. – Z. T.
w) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1104/73, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. D. B., 2. P. Ch. - Ing. P. Ch., 3. L. Š. - N. R.
x) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1172/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. D. K., 2. M. H. – V. H., 3. S. M. – I. M.
y) Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1141/16, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. Aneta G. - Nikolas G.
z) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. T. K. – D. U.
aa) Byt č. 4 o velikosti 1+4 na ulici Hlavní třída 440/69, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. MDDr. M. B. - Ing. L. B. 2. Y. K. – Z. K., 3. K. P.
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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
1855/39RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 3. 2020 a 15. 3. 2020 dle
přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2
1856/39RM/2020 - Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení podaná společností
DENIZLI s.r.o.___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žalobu proti statutárnímu městu Havířov, kterou podala žalobkyně - společnost
DENIZLI s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava,
IČO: 28563158, o zaplacení částky 1 875 015 Kč s příslušenstvím představující
bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 479, k.ú. Havířov-město
dle Přílohy č. 1
nesouhlasí
zcela s nárokem uplatněným v žalobě
schvaluje
podání vyjádření k žalobě vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka
v Havířově pod sp. zn. 109 C 400/2019 dle Přílohy č. 2
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1857/39RM/2020 - Prodej cisternové automobilové stříkačky obci KVASINY______________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu se zásadami hospodaření s majetkem města schválenými
Zastupitelstvem města Havířova usnesením číslo 1095/25ZM/2014
dne 7.4.2014
prodej cisternové automobilové stříkačky Renault 220.14 PR obci KVASINY,
IČ: 00275026, které bude prodáno na základě kupní smlouvy za kupní cenu
dle znaleckého posudku č. 141-01/2019 ze dne 14.3.2019 znalce
Ing. Pavla Přidala ve výši 1 148 900,- Kč
1858/39RM/2020 - „Cisternová automobilová stříkačka“ - zahájení zadávacího řízení_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Cisternová automobilová stříkačka“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ne
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

100.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení:
termín dodání:
9. kritérium hodnocení:

ode dne účinnosti smlouvy
(zveřejnění smlouvy v registru
smluv - předpoklad červen 2020)
nejpozději do 120 kalendářních
dní ode dne účinnosti smlouvy
nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH s váhou 100%
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10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a
„Opravy silničních vozidel“
12. podmínky zadávacího řízení:
- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením
- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost
od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel neprokazuje
kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ze dne
07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)
- účastník zadávacího řízení bude povinen v nabídce předložit informaci
o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno v
doporučení Komise 2003/361/ES
13. podmínky realizace:
- záruku dle záručních podmínek výrobce, nejméně však 24 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
14. složení komise dle Přílohy č. 2
pověřuje
1. komisi otevíráním, hodnocením a posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle
ust. § 122 zákona
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
1859/39RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Radslava Masného, člena Občanské komise pro část města
Havířov-Životice Rady města Havířova ke dni 27. ledna 2020 z rodinných
důvodů
32
USNESENÍ
z 39. schůze Rady Města Havířova
konané dne 23.03.2020

a zároveň rezignaci paní Lenky Jankové, členky komise pro občanské
záležitosti Rady města Havířova ke dni 2. března 2020 z rodinných důvodů.
jmenuje
do funkce člena Občanské komise pro část města Havířov-Šumbark Rady města
Havířova pana Jana Veselého
a do funkce členky komise pro Občanské záležitosti Rady města Havířova paní
Markétu Slowikovou.
1860/39RM/2020 - VZ/51/ORG/20 – Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu
(číslo akce 20002) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/51/ORG/20 –
Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu (číslo akce 20002)
od společnosti ČEZ Solární, s.r.o. /K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha/
IČO 27282074, s nabídkovou cenou 1.514.275,41 Kč vč. DPH
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o výběru
nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/51/ORG/20 - Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu
(číslo akce 20002)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nabídky a smlouvu na realizace veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/51/ORG/20 - Pořízení elektromobilů formou
operativního leasingu (číslo akce 20002)
Z: vedoucí ORG
T: 30.04.2020
1861/39RM/2020 - Přijetí daru______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí daru ve formě 100 Ks respirátorů a 100 ks roušek v celkové hodnotě
43.009,00 Kč vč. DPH od společnosti VINAMET CZ s.r.o., Dělnická 566/12,
736 01 Havířov-Město, IČ: 26845148

33
USNESENÍ
z 39. schůze Rady Města Havířova
konané dne 23.03.2020

pověřuje
primátora podpisem darovací smlouvy dle přílohy se společností VINAMET
CZ s.r.o., Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město, IČ: 26845148
1862/39RM/2020 - Přerušení provozu Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj
dětí do věku do 3 let_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přerušení provozu Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí
do věku do 3 let příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova,
IČO: 60337583, s účinností od 23. 3. 2020 do odvolání
Z: ředitel SSmH
T: březen 2020
1863/39RM/2020 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.4.2020_____________
Rada města Havířova
stanoví
a účinností od 1.4.2020 celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu
města Havířova na 321, tj. snížení počtu zaměstnanců o 1 zaměstnance
zařazeného do odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova z důvodu
zvýšené efektivity práce Magistrátu města Havířova

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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