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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.11.2022  

 
96/3RM/2022 - Zvolení ověřovatele 3. schůze RMH, konané dne 28.11.2022 
  
97/3RM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 2. schůze RMH, konané dne 31.10.2022 
  
98/3RM/2022 - Schválení pořadu 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.11.2022 
  
99/3RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 3. RMH 
 
100/3RM/2022 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 
 

101/3RM/2022 - Koncepce prevence kriminality na období 2023-2027 v Havířově  
 
102/3RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
103/3RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí  

z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

104/3RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  

 
105/3RM/2022 - Uzavření dodatku č. 5 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

věcí č. 1003/EO/2017 
 

106/3RM/2022 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu  
– návrh na rok 2023 
 

107/3RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady - určení auditorské společnosti 
 

108/3RM/2022 - Nájem části nemovité věci – budova Radnice  
 
109/3RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Čelakovského 1594/2b 
 
110/3RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Jarošova 1194/31b 
 
111/3RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Klidná 778/20 
 
112/3RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Palackého 689/2 
 
113/3RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Bludovická 758/3 
 
114/3RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 1120/81d 
 
115/3RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 1134/83 
 
116/3RM/2022 - Zrušení a záměr pronájmu pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121,  

k. ú. Dolní Datyně  
 

117/3RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s. 
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118/3RM/2022 - Zrušení a zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s. 
 

119/3RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2537, k. ú. Bludovice 
 
120/3RM/2022 - Nájem částí pozemků parc. č. 457/2, 457/5, 457/6, k. ú. Dolní Datyně 
 
121/3RM/2022 - Prodloužení doby nájmu pozemku parc. č. 4020 a části pozemku 4021/1,  

k. ú. Havířov-město 
 

122/3RM/2022 - Odvolání a jmenování členů likvidační komise  
 
123/3RM/2022 - Záměr směnit část pozemku města, parc. č. 113/2 v k. ú. Bludovice                            
 
124/3RM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 429/1, k. ú. Bludovice             
 
125/3RM/2022 - Zřízení služebnosti k veřejnému osvětlení na pozemku ČR - Správy  

železnic, s. o.      
 

126/3RM/2022 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova 
 
127/3RM/2022 - Úvěr ve výši 200 mil. Kč – dodatek ke smlouvě o úvěru 
 
128/3RM/2022 - Svěření pravomoci Radě města Havířova  
 
129/3RM/2022 - Čtvrtá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022 
 
130/3RM/2022 - Rozpočet města Havířova na rok 2023 
 
131/3RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 128. – 168.  
 
132/3RM/2022 - Dotaz Stavebního bytového družstva Havířov k vytápění bytových domů  

na území města a odpověď Rady města Havířova 
 

133/3RM/2022 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  
a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2022  
 

134/3RM/2022 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov na rok 2022  
 
135/3RM/2022 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku PO 
 

136/3RM/2022 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení-výmaz MŠ Balzacova Havířov,  
zápis a zápis změny ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
 

137/3RM/2022 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení-výmaz MŠ Moravská Havířov,  
zápis změny ZŠ Moravská Havířov 
 

138/3RM/2022 - Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky MŠ Okružní Havířov  
 
139/3RM/2022 - Sloučení MŠ Okružní Havířov a ZŠ Školní Havířov 
        
140/3RM/2022 - Návrh odměny ředitelům PO a zástupkyni ředitele MŠ E. Holuba,  

stanovení úkolů vedoucí ke zlepšení hospodaření PO 
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141/3RM/2022 - Odúčtování pohledávky z podrozvahové evidence města 
 
142/3RM/2022 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého  

výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2024 a 2025 
 

143/3RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Švabinského Havířov  
 
144/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Mládežnická Havířov              
 
145/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 
 
146/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Školní Havířov              
 
147/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Žákovská Havířov 
 
148/3RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Gorkého Havířov 
 
149/3RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ a MŠ Zelená Havířov 
 
150/3RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Žákovská Havířov 
 
151/3RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ 1. máje Havířov 
 
152/3RM/2022 - Souhlas s přijetím daru PO 
 
153/3RM/2022 - Návrh nového znění Zásad řízení a hospodaření PO města Havířova 
 
154/3RM/2022 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2023 
 
155/3RM/2022 - Vyřazení osobního automobilu 
 
156/3RM/2022 - Schválení strategického dokumentu Komunikační strategie statutárního  

města Havířova pro období 2022 - 2028 
 

157/3RM/2022 - Výpůjčka kvalifikovaných prostředků pro el. podpisy (tokenů) 
 
158/3RM/2022 - Určený člen zastupitelstva pro spolupráci na pořizování  

Územně plánovací dokumentace  
 

159/3RM/2022 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 14  
z Integrovaného regionálního operačního programu 
 

160/3RM/2022 - Kontejnerová stání, Havířov, 1. etapa - uzavření smlouvy se společností  
Technické služby Havířov a.s. 
 

161/3RM/2022 - Parkoviště na ul. Družstevnická – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  
507/OÚR/22 se společností Technické služby Havířov a.s. 
 

162/3RM/2022 - VZ/495/OÚR/22 – Letní kino Havířov – sociální zázemí – nové vyhlášení  
– rozhodnutí o vyloučení, výběru zadávacího řízení    
 

163/3RM/2022 - Vyjádření k Petici 
 
164/3RM/2022 - Uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě 1440/OKS/12 
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165/3RM/2022 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města 

 
166/3RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
 
167/3RM/2022 - Údržba veřejné zeleně – dodatek č.3 ke smlouvě se společností  

Technické služby Havířov a.s.  
 

168/3RM/2022 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2023  
Technických služeb Havířov a.s. 
 

169/3RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bezbariérového bytu č. 34  
na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark 
 

170/3RM/2022 - Vyjádření podpory sociálních služeb poskytovaných v SeneCura  
SeniorCentru Havířov   
 

171/3RM/2022 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas  
se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku 
 

172/3RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov   
 

173/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – SSRZ Havířov 
 
174/3RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu  

TEPLO NA DLANI 
 

175/3RM/2022 - Souhlas s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací SSRZ Havířov 
 
176/3RM/2022 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2022 
 
177/3RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. – změna zakladatelské listiny společnosti  
 
178/3RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – změna zakladatelské listiny  

společnosti  
 

179/3RM/2022 - Technické služby Havířov a.s.  – změna stanov 
 
180/3RH/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna stanov společnosti 
 
181/3RM/2022 - ENVEZ, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady  

dne 14.12.2022 
 

182/3RM/2022 - Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností  
s majetkovou účastí města 
 

183/3RM/2022 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
statutárním městem Havířov 
 

184/3RM/2022 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení             
 
185/3RM/2022 - Organizační řád Magistrátu města Havířova 
 
186/3RM/2022 - Pověření k provádění obřadů 
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187/3RM/2022 - Rezignace na výkon funkce vedoucí odboru vnitra a živnostenský  
úřad MMH 
 

188/3RM/2022 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
za 3. čtvrtletí 2022 
 

189/3RM/2022 - Poskytnutí odměn členům jednotek SDH 
 
190/3RM/2022 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2022 
 
191/3RM/2022 - Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 12.12.2022 
 

192/3RM/2022 - Náhrada škody 
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U S N E S E N Í 
z 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.11.2022  

 

96/3RM/2022 - Zvolení ověřovatele 3. schůze RMH, konané dne 28.11.2022________________ 

  

Rada města Havířova 

  

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 

28.11.2022            

     Bc. Alena OLŠOKOVÁ 

 

 

97/3RM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 2. schůze RMH, konané dne 31.10.2022___________ 

  

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

zprávu ověřovatele zápisu z 2. schůze RMH, konané dne 31. října 2022.  

 

 

98/3RM/2022 - Schválení pořadu 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.11.2022____ 

  

Rada města Havířova 

  

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.11.2022  

dle přílohy upravené takto; vypuštění bodů: 

č. 58 – Zahraniční cesta ředitele Polské školy Havířov  

č. 97 – Spolupráce města s Rádiem Čas 

 

 

99/3RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 3. RMH__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

úkoly: krátkodobé 

 

4559/91RM/2022 Vodovod na ul. Výletní - Dodatek č. 3 ke smlouvě o pachtu 

a provozování vodního díla  

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3892/81RM/2022 Koupě a zřízení služebnosti inženýrské sítě k části parc. č. 

2750/1, k. ú. Dolní Suchá  

4529/90RM/2022 Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení 

svěřeného majetku 

4550/91RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti 

4565/91RM/2022 VZ/KŘMR/334/OKS/22 – „Provozování bikesharingu 

v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

4607/92RM/2022 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS Havířov 4. etapa 1. část“ 

4697/94RM/2022 Uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě č. 844/ORG/21  

na dodávky kancelářských potřeb na období 2022 – 2023 

4716/94RM/2022 UŘ/195/MRA/22 - Rekonstrukce výtahů v obytných domech 

v Havířově II. etapa – 1.část - opakovaný výběr dodavatele 

12/2RM/2022 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 

2308/MP/2012 – změna obsahu původní smlouvy 

17/2RM/2022 Souhlas s umístěním sídla společnosti – ul. Dlouhá třída 

21/2RM/2022 Souhlas s umístěním sídla spolku – ul. V. K. Klicpery 

42/2RM/2022 Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2023 

45/2RM/2022 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy  

o uplatňování územního plánu 

47/2RM/2022 Parkoviště na ul. Dělnická – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 

650/OÚR/22 

48/2RM/2022 VZ/423/OÚR/22 – Letní kino Havířov – sociální zázemí  

– o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího 

řízení 

49/2RM/2022 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Moravská 

a stanovení platu řediteli MŠ Moravská a ZŠ K. Světlé 

50/2RM/2022 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity školní družiny ZŠ K. Světlé Havířov 

51/2RM/2022 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zápis dalšího 

místa poskytovaného vzdělávání – Asterix-SVČ, p. o., 

Havířov 

72/2RM/2022 Písemnost adresovaná Radě města Havířova 

79/2RM/2022 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

80/2RM/2022 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru 
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81/2RM/2022 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce 

Těrlicko pro rok 2023 

82/2RM/2022 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

84/2RM/2022 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce licencí včetně 

souvisejících služeb č. 752/ORG/22 

85/2RM/2022 VZ/360/ORG/22 – Dodání a implementace nového 

informačního systému pro MP Havířov – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky 

86/2RM/2022 VZ/434/ORG/22 – Studie veřejné zeleně v centrální části 

města Havířova – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

93/2RM/2022 Změna zástupce města Havířova ve Sdružení pro přeložku  

a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice 

94/2RM/2022 UŘ/195/MRA/22 - Rekonstrukce výtahů v obytných domech 

v Havířově II. etapa – 1. část - rozhodnutí o námitkách 

95/2RM/2022 UŘ/196/MRA/22 - Rekonstrukce výtahů v obytných domech 

v Havířově II. etapa – 2. část - rozhodnutí o námitkách 

 

  

100/3RM/2022 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informace o stavu a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  

za období leden - říjen 2022 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 252 000,- Kč 

na úhradu nákladů na přemístění úsekového měření rychlosti z Národní třídy  

na ul. Padlých hrdinů v Havířově-Životicích   

2. ve výši 60 000,- Kč 

na pořízení zařízení SYDO Traffic Scan pro předávání registračních značek  

z úsekových měření PČR    

uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě 

Havířově do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2022  
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101/3RM/2022 - Koncepce prevence kriminality na období 2023-2027 v Havířově___________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit Koncepci prevence kriminality statutárního města Havířova na období 

2023 – 2027 dle Přílohy č. 1  

uložit každoročně předkládat průběžné plnění úkolů, cílů a priorit, včetně návrhu 

Akčního plánu na následující rok    

          Z: ředitel MP  

T: 12/2023 

          

 

102/3RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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: 

 

1. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Lašská 1150/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

2. Byt č. 3, vel. 0+1 v ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. Helena Karalová 

 

3. Byt č. 2, vel. 1+1 v ulici Hlavní třída 230/72, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

4. Byt č. 9, vel. 1+1 v ulici Hlavní třída 230/72, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

5. Byt č. 5, vel. 1+1 v ulici Na Nábřeží 713/107,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

6. Byt č. 8, vel. 1+1 v ulici Švabinského 994/5,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 
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7. Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1088/5,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

8. Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Majakovského 876/6,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

9. Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Majakovského 876/6,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

10.Byt č. 2, vel. 1+2 v ulici Zednická 316/6,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

11.  Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Karvinská 1185/8,  Havířov - Město 

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

12. Byt č. 2, vel. 1+2 v ulici Tesařská 320/3,  Havířov - Město, 

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

13. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici 17. listopadu 1254/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

14. Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici 17. listopadu 1254/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

15. Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Mládí 1141/16, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

16. Byt č. 16, vel. 1+2 v ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. ……………………. 

 

17. Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici A. S. Puškina 909/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 
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18. Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Josefa Hory 1099/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

19. Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici K. V. Raise 1084/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

20. Byt č. 10 vel. 1+3 v ulici Horymírova 1171/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

21. Byt č. 34, vel. 1+3 v ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

22. Byt č. 30, vel. 1+3 v ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

23. Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici 17. listopadu 1106/26, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

24. Byt č. 60, vel. 1+3 v ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

25. Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Jedlová 494/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. ……………………. 

 

26. Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

27. Byt č. 34, vel. 1+3 v ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

28. Byt č. 23, vel. 1+3 v ulici V.K. Klicpery 289/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 
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29. Byt č. 12, vel. 1+5 v ulici Emy Destinnové 1165/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

30. Byt č. 2, vel. 1+5 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. ……………………., 

3. ……………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru 

pronájmu 

 

 

103/3RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí  

z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách__   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného 

usnesení rady města s účinností od 1. 11. 2022, 15. 11. 2022 a 1. 12. 2022 dle 

přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., 

dle přílohy č. 3, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu 

a porušování povinností nájemce 

 

 

104/3RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město_  

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 30. 11. 2022 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 3. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 28.11.2022 

14 

105/3RM/2022 - Uzavření dodatku č. 5 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

věcí č. 1003/EO/2017________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření Dodatku č. 5 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých věcí 

č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem 

Havířovem a společností Městská realitní agentura, s.r.o., ve znění dle přílohy č. 

1 tohoto materiálu 

 

2. jako přílohy Dodatku č. 5: 

a) konsolidované znění Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy o správě svěřených  

nemovitých věcí – Seznam předmětných nemovitých věcí, ve znění  

dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

b) konsolidované znění Přílohy č. 3 Příkazní smlouvy o správě svěřených 

nemovitých věcí – Odměna správce, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 5  

k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017  

ze dne 28. 12. 2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě o správě svěřených 

nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017 

 

  Z: vedoucí právního  

       odboru MRA, s.r.o. 

    T: 16.12.2022 

 

 

106/3RM/2022 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu  

– návrh na rok 2023_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2023 včetně finančního 

plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2023 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 2023 
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107/3RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady - určení auditorské společnosti________________ 
 

Rada města Havířova 
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti 
Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, 
IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  
v oddíle C vložka 8631 (dále jen „MRA, s.r.o.“) 
 
v o l í  

 
Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D., jako druhého ověřovatele zápisu 
  
s c h v a l u j e 
 

 určení auditorské společnosti k povinnému ověření řádné účetní závěrky MRA, 
s.r.o. za rok 2022, a to společnost WARIDO Audit s.r.o., se sídlem Na Prádle 
3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26844257, zapsané  
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 50252 

 

 
108/3RM/2022 - Nájem části nemovité věci – budova Radnice____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 
nájem části nemovité věci – místnosti č. 201, 202, 203 a 205 o celkové výměře 
87,14 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-
Město, která je součástí pozemku parc. č. 122, zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako notářská kancelář,  
za podmínek:  
- nájemné 1.600, - Kč/m2/rok  
- platba nájemného a záloh za služby měsíčně  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.01.2023 
- účel využití jako notářská kancelář 
- úprava nájemného o výši inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen Českého 
statistického úřadu za uplynulý rok, 
paní Mgr. R. P., bytem ……………………., IČ: 17676932 
 
p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o nájmu  
 
u k l á d á  
 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o nájmu v souladu s tímto usnesením 
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109/3RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Čelakovského 1594/2b____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 14,84 m2 v 1. podzemním 

podlaží budovy na ul. Čelakovského 1594/2b v Havířově-Podlesí, která je součástí 

pozemku parc. č. 56/2, k.ú. Bludovice, za účelem využití jako sklad pro vlastní 

potřebu, za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 

panu R. Ch., bytem ……………………. 

 

 

110/3RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Jarošova 1194/31b_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 72,64 m2  

v 1. nadzemním podlaží budovy na ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, která 

je součástí pozemku parc. č. 698, k.ú. Šumbark, za účelem využití pro poskytování 

sociální služby - RÚT Havířov, sociální rehabilitace, za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 500,00 Kč/měsíc,  

- platby záloh na služby, 

Slezské diakonii, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562 

 

 

111/3RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Klidná 778/20___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 2,5 m2 v 1. podzemním 

podlaží budovy na ul. Klidná 778/20 v Havířově-Městě, která je součástí pozemku 

parc. č. 672, k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako sklad pro vlastní potřebu, 

za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 

paní D. S., bytem ……………………. 
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112/3RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Palackého 689/2______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnost č. 301 o výměře 59 m2 a podíl  

společných prostor o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží budovy 

podnikatelského centra ul. Palackého 689/2 v Havířově – Městě, která je součástí 

pozemku parc. č. 620/1, k.ú. Havířov-město, nájemci společnosti Mlsalín, s.r.o., 

se sídlem Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava,  

IČ: 17463572, dohodou k 31.12.2022 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci - místnost č. 301 o výměře 59 m2 a podíl  

společných prostor o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží budovy 

podnikatelského centra ul. Palackého 689/2 v Havířově – Městě,  

která je součástí pozemku parc. č. 620/1, k.ú. Havířov-město 

 

 

113/3RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Bludovická 758/3_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 19,08 m2 v 1. 

podzemním podlaží budovy na ul. Bludovická 758/3 v Havířově-Městě, která je 

součástí pozemku parc. č. 695, k.ú. Havířov-město, paní J. K., bytem 

……………………., za účelem využití jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

114/3RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 1120/81d___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 46 m2 v 1. 

podzemním podlaží budovy na ul. Dlouhá třída 1120/81d v Havířově-Podlesí, která 

je součástí pozemku parc. č. 361, k.ú. Bludovice, Mgr. M. T., bytem 

……………………., za účelem využití jako sklad pro vlastní potřebu 
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115/3RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 1134/83____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 8,91 m2 v 1. podzemním 

podlaží budovy zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83 v Havířově-

Podlesí, která je součástí pozemku parc. č. 348/5, k.ú. Bludovice, Bc. P. U., se 

sídlem ul. 1. máje 1354, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  

IČ: 87323168, za účelem využití jako sklad hudební aparatury 

 

 

116/3RM/2022 - Zrušení a záměr pronájmu pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121, 

k. ú. Dolní Datyně__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídky na záměr města pronajmout pozemek parc. č. 1, zastavěná plocha  

a nádvoří o výměře 1725 m2, jehož součástí je budova s číslem  

popisným 121, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Dolní Datyně, podané: 

1. občanským sdružením občanů Dolní Datyně, zastoupeným J. P.,  

Z. D., M. C. a P. S., 

2. společností HAMPR Group, s.r.o., IČ: 08133174, se sídlem Vendryně 966,  

739 94 Vendryně, zastoupené Ing. R. H. 

 

n e s c h v a l u j e  

 

nájem pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1725 m2,  

jehož součástí je budova s číslem popisným 121, objekt občanské vybavenosti,  

k. ú. Dolní Datyně: 

1. občanskému sdružení občanů Dolní Datyně, zastoupenému J. P., 

Z. D., M. C. a P. S.,  

2. společnosti HAMPR Group, s.r.o., IČ: 08133174, se sídlem Vendryně 966,  

739 94 Vendryně, zastoupené Ing. R. H. 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířov č. 3709/78RM/2021 ze dne 29.11.2021 

 

s c h v a l u j e 

 

nový záměr pronájmu pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 1725 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 121,  

objekt občanské vybavenosti, k. ú. Dolní Datyně dle přílohy č. 7   
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117/3RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům ve vlastnictví  

města a to parc. č. 334/1, 381/1, 388/1, k. ú. Bludovice spočívající v umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního 

vedení NN v rámci stavby č. IZ-12-8001870_01 Bludovice 388/4, přeložka NNk 

za jednorázovou úhradu 15.324,00 Kč + DPH, o výměře 76,62 m2  

dle geometrického plánu č. 5137-524/2022 ze dne 30. 9. 2022, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku ve vlastnictví  

města a to parc. č. 4166/1, k. ú. Havířov-město spočívající v umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního 

kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR110 v rámci stavby  

č. IP-12-8028763/VB2 Havířov-Město č. parc. 4079/2, příp. NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,93 m2  

dle geometrického plánu č. 2549-282/2022 ze dne 21. 9. 2022, na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín,  

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen  

– služebností dle bodu 1. a 2. v souladu s tímto usnesením 

                                                                                           

Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2023 

 

 

118/3RM/2022 - Zrušení a zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. dohodu o zrušení věcného břemene, které vázne na pozemku ve vlastnictví  

města s právem hospodaření se svěřeným majetkem obce Základní škole 

Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, se sídlem: Gorkého 329/1,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 623 31 221, a to parc. č. 1430, k. ú. Havířov-město, 

zřízené na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti,  spočívající 

v umístění a provozování elektrorozvodného zařízení podzemního kabelového 
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vedení NN s rozpojovací skříní, včetně oprav a údržby s právem provádět jeho 

obnovu, výměnu a modernizaci v rámci stavby  

č. IV-12-8020562/2, Havířov č. parc. č. 1595, příp. NNk, se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  

PSČ 405 02, IČO: 247 29 035, bezplatně 

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům ve vlastnictví  

města a to parc. č. 1426, 1429, 1431, 1615, 1430 k. ú. Havířov-město spočívající 

v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – 

podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV na parc. č. 1426, 1429, 1431, k. ú. 

Havířov-město, podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV  

a 1x rozpojovací skříň na parc. č. 1430, k. ú. Havířov-město a podzemní kabelové 

vedení NN 0,4 kV a 1 x pojistková skříň na parc. č. 1615,  

k. ú. Havířov-město v rámci stavby IV-12-8020562/1 Havířov č. parc. 1595, příp. 

NNk za jednorázovou úhradu 16.520,00 Kč + DPH, o výměře 82,60 m2 dle 

geometrického plánu č. 2509-41/2021 ze dne 2. 2. 2022, na dobu neurčitou ve 

prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem:  

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem  

dle bodu 1. dohody o zrušení věcného břemene a dle bodu 2. smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dle bodu 1. dohodu o zrušení věcného břemene a 

dle bodu 2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu  

s tímto usnesením 

                                                                                           

Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2023 

 

 

119/3RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2537, k. ú. Bludovice____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části pozemku parc. č. 2537, k. ú. Bludovice, o výměře 9 m2,  

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 70890692, s právem hospodaření se svěřeným 

majetkem kraje - Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, se sídlem 

Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, IČO: 00305847, za účelem umístění 

2 ks laviček a odpadkového koše pro návštěvníky Památníku životické tragédie, na 

dobu určitou, 1 rok, od 1. 1. 2023 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu s tímto 

usnesením   

Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2022 

 

 

120/3RM/2022 - Nájem částí pozemků parc. č. 457/2, 457/5, 457/6, k. ú. Dolní Datyně________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

nájem částí pozemků parc. č. 457/2, orná půda o výměře 4965 m2, parc. č. 457/5, 

orná půda o výměře 2660 m2, parc. č. 457/6, orná půda o výměře 4564 m2,  

k. ú. Dolní Datyně, pro paní Terezu Galíček, Na Šimšce 636, 739 34 Šenov,  

za účelem pastvy koní, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností 

od 1. 1. 2023, za nájemné ve výši 2.437,80 Kč/rok  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit nájemní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

 

                                                                                                                     Z: vedoucí EO 

                                                                                                                     T: 31.03.2023 

 

  

121/3RM/2022 - Prodloužení doby nájmu pozemku parc. č. 4020 a části pozemku 4021/1,  

k. ú. Havířov-město_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení doby nájmu pozemku parc. č. 4020 a části pozemku 4021/1  

v katastrálním území Havířov-město, na dobu určitou do 31.12.2037, nájemci  

FK Gascontrol Havířov, z.s., U Letního kina 1506/4, Město, 736 01 Havířov,  

IČ: 45215626, pro účely získání investiční dotace v rámci dotačního investičního 

programu poskytované Regionální sportovní infrastrukturou, ostatní podmínky 

nájmu se nemění 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 5 

smlouvy o nájmu pozemků    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit dodatek č. 5 smlouvy o nájmu pozemků  

v souladu s tímto usnesením                                                                                                                        

                                                                                                      Z: vedoucí EO 

                                                                                                                      T: 31.12.2022    

 

 

122/3RM/2022 - Odvolání a jmenování členů likvidační komise__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á  

 

k datu 31. 12. 2022 členy likvidační komise pro majetek města:  

- L. M., referentka ekonomického odboru, 

- Z. V., referentka ekonomického odboru, 

- J. H., referentka organizačního odboru, 

- L. J., referentka organizačního odboru, 

- M. B., referentka organizačního odboru, 

- Bc. D. G., referentka odboru školství a kultury, 

- K. J., referentka odboru školství a kultury, 

- M. L., referentka odboru sociálních věcí, 

- Bc. L. F., zaměstnankyně Městské policie Havířov 

 

j m e n u j e  

 

k datu 1. 1. 2023 členy likvidační komise pro majetek města: 

- L. M., referentka ekonomického odboru, 

- Z. V., referentka ekonomického odboru, 

- J. H., referentka organizačního odboru, 

- L. J., referentka organizačního odboru, 

- M. B., referentka organizačního odboru, 

- Bc. H. W., referentka odboru komunálních služeb, 

- I. S., referentka odboru školství a kultury, 

- M. L., referentka odboru sociálních věcí, 

- Bc. L. F., zaměstnankyně Městské policie Havířov 
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123/3RM/2022 - Záměr směnit část pozemku města, parc. č. 113/2 v k. ú. Bludovice_________                            

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr směnit v k. ú. Bludovice  

část pozemku parc. č. 113/2, ve vlastnictví statutárního města Havířova,  v rozsahu 

čtyř stávajících parkovacích míst o výměře cca 60 m2, za část pozemku parc. č. 

113/10, ve vlastnictví společnosti B4B INKASSO s.r.o., se sídlem Kollárova 

1653/2b, Havířov-Podlesí, IČO: 26794845, v rozsahu čtyř stávajících parkovacích 

míst o výměře cca 60 m2, za účelem zajištění přístupu k veřejné nabíjecí stanici pro 

elektromobily ve vlastnictví společnosti B4B INKASSO s.r.o., umístěné na budově 

sídla společnosti B4B INKASSO s.r.o., přiléhající ke směňované části  

pozemku parc. č. 113/2        

 

 

124/3RM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 429/1, k. ú. Bludovice______________________             

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku k. ú. Bludovice, parc. 

č. 429/1 ostatní plocha, o výměře 84 m2, v rozsahu dle geometrického plánu č. 

5151-128/2022, z vlastnictví prodávajícího statutárního města Havířova  

do vlastnictví kupujícího pana P. S., bytem …………………….,  

za účelem scelení přilehlých nemovitostí u restaurace na ul. V Zátiší 1626/2, 

Havířov-Podlesí, za cenu v místě a čase obvyklou 442,00 Kč/m2, která při výměře 

84 m2 činí 37.128,00 Kč a s připočtením nákladů na vyhotovení geometrického 

plánu ve výši 5.200,00 Kč, je kupní cena stanovena celkem částkou 42.328,00 Kč 

+ DPH ve výši platné ke dni povinnosti přiznat daň           

 

  

125/3RM/2022 - Zřízení služebnosti k veřejnému osvětlení na pozemku ČR - Správy  

železnic, s. o._______________________________________________________      

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci stavby č. 12067 Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Orlovská,  

části města Havířov-Město, zřízení služebnosti inženýrské sítě na části drážního 

pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 3705/4, ve vlastnictví povinné, České 

republiky, právo hospodařit s majetkem státu přísluší Správě železnic, státní 

organizaci, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, 

jednající prostřednictvím Oblastního ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 

Ostrava 1, PSČ 702 00, spočívající v právu oprávněného, statutárního města 

Havířova, zřídit a provozovat na pozemku ocelový stožár s výložníkem a nové 

podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení a vstupovat a vjíždět na pozemek 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním stavby, 
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v rozsahu dle geometrického zaměření dokončené stavby, a to za jednorázovou 

úhradu 10.000,00 Kč + DPH, stanovenou dle platné směrnice povinné strany 

  

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí  

a konečné smlouvy o zřízení služebnosti 

                                                                                                          

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s usnesením   

                                                                                                                          

                                                                                                        Z: vedoucí EO                                                                                                  

                                                                                                        T: dle realizace stavby  

 

 

126/3RM/2022 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Zásady participativního rozpočtu města 

Havířova s účinností od 1. 1. 2023 ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

 

127/3RM/2022 - Úvěr ve výši 200 mil. Kč – dodatek ke smlouvě o úvěru___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru ze dne 30.9.2019  

(reg. č. 99023568046) se společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 

33 čp. 969, 114 07  Praha 1, IČ: 45317054, ve znění přílohy č. 2 

pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem dodatku 

ke Smlouvě o úvěru ze dne 30.9.2019 (reg. č. 99023568046) se společností 

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07  Praha 1,  

IČ: 45317054, ve znění přílohy č. 2 

uložit zajištění uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru 

 

          Z: vedoucí EO 

T: prosinec 2022 
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128/3RM/2022 - Svěření pravomoci Radě města Havířova_______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova svěřit Radě města Havířova pravomoc schvalovat 

rozpočtová opatření (§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších předpisů) v období od posledního zasedání Zastupitelstva 

města Havířova v roce 2022 do konání prvního jednání RMH v roce 2023. Svěřením 

této pravomoci Radě města Havířova se neruší pravomoci svěřené  

Radě města Havířova ze dne 23.9.2013 usn. č. 952/20/ZM/2013 (Rada města 

Havířova je tak oprávněna schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají přijetí 

dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko přijatých na účet města Havířova,  

u nichž musí město bezodkladně zabezpečit jejich neprodlený transfer jiným 

subjektům, tj. konečným příjemcům dotací nebo zapracování do příjmů a výdajů 

rozpočtu organizačních jednotek Magistrátu města Havířova). 

 

 

129/3RM/2022 - Čtvrtá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

čtvrtou úpravu odpisových plánů na rok 2022 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle přílohy materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě 

činí 52 537 721,06 Kč. 

 

 

130/3RM/2022 - Rozpočet města Havířova na rok 2023_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

Rozpočet města Havířova na rok 2023 v členění: 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 347 223,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 315 677,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 59 671,00 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 000,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 969 875,00 tis. Kč 

2) Výdaje celkem (a> + b>) 2 672 438,00 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 251 449,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 780,00 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 19 382,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 379 255,00 tis. Kč 

 odbor organizační 355 494,00 tis. Kč 
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 odbor sociálních věcí 5 459,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 434 572,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 132 884,00 tis. Kč 

 ekonomický odbor 888 654,00 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 34 969,00 tis. Kč 

b) příspěvky a dotace organizacím 420 989,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 944,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 1 280,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 139,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 582,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 95,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 349,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 945,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 666,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 320,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská        2 180,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 2 017,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 45,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 371,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 350,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 945,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 141,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 105,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 45,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 169,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 1 002,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 55,00 tis. Kč 

 MŠ "U kamarádů"  1 530,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 90,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 513,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 834,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 4 620,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 90,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 5 521,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 473,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 703,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 85,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 147,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 250,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 271,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 3 663,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 80,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 473,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 311,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 861,00 tis. Kč 
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 ZŠ Mládežnická 4 434,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 273,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 980,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 833,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 490,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 190,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 294,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 201,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 786,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 38 969,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 2 800,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 28 430,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 48 513,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb Havířov 

13 000,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 46 775,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních  
zařízení Havířov 

87 138,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 8 000,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 55 340,00 tis. Kč 

3) Financování celkem +325 215,00 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +42 350,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -35 295,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +318 160,00 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 2023 dle Přílohy č. 1 

b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2023 dle Přílohy č. 1 
 

 

131/3RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 128. – 168.___  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 
rozpočtová opatření č. 163. - 168., dle přílohy č. 1 
 

d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 163. – 168., dle Přílohy č. 1 
rozpis rozpočtových úprav V. na rok 2022, dle Přílohy č. 1 
schválit 

a) rozpočtová opatření č. 128. – 162., dle Přílohy č. 1 
b) na základě rozpočtových opatření č. 124. – 168. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2022: 
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 725 397,23 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 281 097,70 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 96 114,03 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 914,75 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 347 270,75 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 151 140,43 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 600 834,67 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 935,95 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 19 719,67 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 507 494,75 tis. Kč 

 odbor organizační 324 172,62 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 884,19 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 401 589,35 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 108 188,40 tis. Kč 

 odbor ekonomický 1 172 022,74  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 61 827,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 550 305,76 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 3 074,95 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 209,84 tis. Kč 

 MŠ ČSA 963,67 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 977,94 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 934,79 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 897,47 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 66,67 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 267,37 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 210,46 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 65,04 tis. Kč 

 MŠ Okružní 3 276,20 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 964,35 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 89,54 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 408,40 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 292,07 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 858,81 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,40 tis. Kč 

 MŠ Sukova 3 232,40 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 862,57 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 875,97 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 200,07 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 863,88 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 4 049,77 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 145,08 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 227,21 tis. Kč 
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      z toho: investiční příspěvek 123,84 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 6 575,52 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 268,55 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 610,20 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 133,64 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 741,20 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 115,68 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 112,44 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 69,94 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 6 837,49 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 217,31 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 167,72 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 74,84 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 7 697,92 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 97,71 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 7 835,59 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,04 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  4 422,88 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 465,48 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 299,98 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 375,90 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11 647,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 138,54 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 343,84 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,14 tis. Kč 

 ZŠ Školní 5 774,70 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 78,11 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 471,05 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 8 385,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 122,21 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 259,20 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 87 400,01 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 8 000,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 956,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 49 112,31 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb Havířov 

27 944,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 66 128,38 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 

83 427,20 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 17 380,51 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 73 716,90 tis. Kč 

III. Financování celkem +425 743,20 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +86 141,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +406 737,20 tis. Kč 

 



 
 

USNESENÍ 

z 3. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 28.11.2022 

30 

132/3RM/2022 - Dotaz Stavebního bytového družstva Havířov k vytápění bytových domů  

na území města a odpověď Rady města Havířova________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

obsah sdělení zaslaného 04.11.2022 Stavebním bytovým družstvem Havířov, 

příloha č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

zaslání odpovědi Stavebnímu bytovému družstvu Havířov v předloženém znění, 

příloha č. 2. 

 

 

133/3RM/2022 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2022__________________________  
 
Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova 
I. 
schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 
2022, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města 
na dofinancování mzdových prostředků včetně zákonných odvodů z důvodu změny 
nařízení vlády od 1. 9. 2022 takto:  

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 ve výši 5 380,00 Kč 

2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,  

IČO: 61988570 ve výši 4 830,00 Kč  

3. Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723 ve výši 11 270,00 Kč  

4. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 1 350,00 Kč  

5. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 5 380,00 Kč  

6. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 10 430,00 Kč  

7. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 2 790,00 Kč 

8. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 32 270,00 Kč 

9. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 29 250,00 Kč  

10. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,  

IČO: 75027577 ve výši 3 400,00 Kč 

11. ASTERIX – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 ve výši 24 930,00 Kč 
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II.  

schválit snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím na rok 2022 

z důvodu nevyčerpaných přidělených prostředků na plavání takto: 

1. Základní škole Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958122 ve výši 36 900,00 Kč  

2. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 8 800,00 Kč 

3. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 12 900,00 Kč  

4. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 6 900,00 Kč  

5. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 7 600,00 Kč 

6. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 5 600,00 Kč  

7. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 6 500,00 Kč  

8. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 40 500,00 Kč  

III. 

schválit snížení příspěvku na provoz na rok 2022 Základní škole a Mateřské škole 

s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková 

organizace, IČO: 75027577 z důvodu změny podmínek dofinancování mzdových 

nákladů na školníka ve výši 72 200,00 Kč    
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2022 
výše uvedená usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: prosinec 2022 

 

 

134/3RM/2022 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov na rok 2022______  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola  

Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 zvýšení 

příspěvku na provoz ve výši 147 000,00 Kč na pořízení základního IT vybavení na 

zajištění chodu školy, a to z důvodu kybernetického útoku 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz dle výše 

uvedeného návrhu usnesení do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2022 příspěvkové 

organizaci ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 

 

Z: vedoucí EO  

T: prosinec 2022 
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135/3RM/2022 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku PO________________________ 
 
Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkovým organizacím města pořízení investičního majetku – účetní program  

GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 
 

1. Základní škole a Mateřské škola Havířov – Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 71 999,84 Kč včetně DPH 

 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 94 513,58 Kč včetně DPH 
 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkovým organizacím města: 

I. zvýšení příspěvku na provoz na školení v rámci pořízení účetního programu  

GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

1. Základní škole a Mateřské škola Havířov – Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 7 986,00 Kč včetně DPH 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 7 986,00 Kč včetně DPH 

II. poskytnutí investičního příspěvku na pořízení účetního programu  

GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

1. Základní škole a Mateřské škola Havířov – Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 71 999,84 Kč včetně DPH 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 94 513,58 Kč včetně DPH 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V.  

na rok 2022 výše uvedené usnesení dle bodů I. – II. 

 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: prosinec 2022 

 

 

136/3RM/2022 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení-výmaz MŠ Balzacova Havířov,  

zápis a zápis změny ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výmaz příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 z rejstříku škol a školských zařízení  

k 1. 1. 2023 
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2. u organizace Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková  

organizace, IČO: 61988723 takto: 

- zápis mateřské školy s nejvyšším povoleným počtem 196 dětí na adrese  

Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí a Kosmonautů 1319/14,  

736 01 Havířov-Podlesí          

- zápis místa poskytovaných školských služeb školní jídelny na adrese  

Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí a Kosmonautů 1319/14,  

736 01 Havířov-Podlesí  

 

do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 1. 2023 

 

3. u organizace Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková  

organizace, IČO: 61988723 - změnu nejvyššího povoleného počtu stravovaných 

školní jídelny z 1 100 na 850 v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 

1. 1. 2023 

 

u k l á d á 

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a 

školských zařízení dle výše uvedených bodů usnesení 

 

               Z: vedoucí OŠK 

                               T: listopad 2022 

 

 

137/3RM/2022 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení-výmaz MŠ Moravská Havířov,  

zápis změny ZŠ Moravská Havířov____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výmaz příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Šumbark  

Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 z rejstříku škol  

a školských zařízení k 1. 1. 2023 

 

2. u organizace Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497  

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 takto: 

- zápis mateřské školy s nejvyšším povoleným počtem 161 dětí na adrese  

Moravská 404/14, 736 01 Havířov-Šumbark a U Školy 145/17,  

735 64 Havířov – Dolní Suchá  

- zápis místa poskytovaných školských služeb školní jídelny na adrese  

Moravská 404/14, 736 01 Havířov-Šumbark a školní jídelny - výdejny  

na adrese U Školy 145/17, 735 64 Havířov – Dolní Suchá 

 

do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 1. 2023 
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u k l á d á 

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a 

školských zařízení dle výše uvedených bodů usnesení 

 

               Z: vedoucí OŠK 

                               T: listopad 2022 

 

 

138/3RM/2022 - Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky MŠ Okružní Havířov______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

oznámení o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové 

organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková 

organizace, IČO: 0958297, paní Bc. S. S., ke dni 31. 3. 2023  

dle přílohy č. 1 

 

 

139/3RM/2022 - Sloučení MŠ Okružní Havířov a ZŠ Školní Havířov______________________ 

        
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
rozhodnout dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

1. sloučit Mateřskou školu Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070 IČO: 70958297  

a Základní školu Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace IČO: 70958149, a to s účinností od 1. 7. 2023, 

2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Šumbark  

Okružní 1a/1070 IČO: 70958297, zanikne, a to s účinností ke dni 1. 7. 2023, 

3. že přejímající organizací se stane Základní škola Havířov – Šumbark  

Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958149,  

a to s účinností od 1. 7. 2023, 

4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřská škola  

Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070 IČO: 70958297 přejdou dnem sloučení na 

přejímající Základní školu Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 

příspěvková organizace IČO: 70958149  

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 1. 1. 2019 Základní škole  

Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace  

IČO: 70958149, a to: 

změnu a rozšíření Článku II Název, sídlo, identifikační číslo organizace takto: 

se mění bod 1.  Název:     Základní škola a Mateřská škola  

Školní 1/814 Havířov-Šumbark,  

příspěvková organizace 

Zkrácený název:   ZŠ a MŠ Školní 1, Havířov 
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se rozšiřuje o bod 6. Odloučené pracoviště:  Okružní 1a/1070,  

Havířov-Šumbark, 736 01 

U Jeslí 4/894,  

Havířov-Šumbark, 736 01 

změnu a rozšíření Článku IV Účel a předmět činnosti příspěvkové  

organizace takto:  

se mění bod 2.2. zajištění stravování dětí a žáků základní školy v době jejich pobytu 

ve škole  

se rozšiřuje o bod 2.5. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu 

obecně závazných právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání  

se rozšiřuje o bod 2.6. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, 

školení, zájmové kroužky atd.) a kulturních činností 

uložit odboru právních služeb vyhotovení dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 

1. 1. 2019 Základní škole Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 

příspěvková organizace IČO: 70958149 

uložit ekonomickému odboru: 

zapracovat do návrhu úprav rozpočtu na rok 2023 zvýšení příspěvku na provoz ZŠ 

Školní Havířov o schválený příspěvek na provoz na rok 2023 zaniklé příspěvkové 

organizace s účinnosti od 1. 7. 2023 MŠ Okružní Havířov 

uložit odboru školství a kultury zveřejnit: 

1. v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové Mateřskou školu  

Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070 IČO: 70958297 a Základní školu Havířov 

– Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace  

IČO: 70958149, a to s účinností od 1. 7. 2023, 

2. v informační systému ROS-IAIS (Registr osob – integrovaný agendový  

informační systém) změnu sídla a statutárního zástupce 

 

 

140/3RM/2022 - Návrh odměny ředitelům PO a zástupkyni ředitele MŠ E. Holuba,  

stanovení úkolů vedoucí ke zlepšení hospodaření PO_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 
b e r e  n a  v ě d o m í  

 
vyhodnocení plnění úkolů stanovených zřizovatelem za období únor až srpen roku 
2022 dle přílohy č. 1 
  

s c h v a l u j e 

 

vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce ASTERIX 

– střediska volného času Havířov, příspěvková organizace  

a zástupkyni statutárního orgánu Mateřské školy Havířov-Podlesí  

E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Havířov, dle přílohy č. 2 
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u k l á d á 

 

1. příspěvkovým organizacím zapsaným ve školském rejstříku, jejichž  

zřizovatelem je statutární město Havířov, úkoly na období září roku 2022  

až leden roku 2023 vedoucí ke zlepšení činnosti a hospodaření příspěvkových 

organizací dle přílohy č. 3 

2. odboru školství a kultury: 

a) vyhotovit a předat oznámení o schválené výši odměny ředitelům výše  

uvedených příspěvkových organizací a zástupkyni statutárního orgánu 

Mateřské školy Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 

b) informovat ředitele výše uvedených příspěvkových organizací o úkolech,  

které jim stanovil zřizovatel na období září roku 2022 až leden roku 2023 

 

Z: vedoucí OŠK  

T: prosinec 2022 

 

 

141/3RM/2022 - Odúčtování pohledávky z podrozvahové evidence města__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit odúčtování pohledávky za náklady  

na cizí žáky ve výši 1 524 625,35 Kč za školní roky 2002/2003–2004/2005 

z podrozvahové evidence města 

Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2022 

 

 

142/3RM/2022 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého  

výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2024 a 2025___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2024 a 2025, dle 

příloh č. 1 až č. 3 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí závazné ukazatele návrhu rozpočtu 

na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací 

města Havířova na období let 2024 a 2025, dle příloh č. 1 až č. 3 
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143/3RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Švabinského Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993,  

příspěvková organizace, IČO: 709 58 254 

 

v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních prostředků z rezervního 

fondu do fondu investic ve výši 45 000,00 Kč na dokrytí pořízení elektronického 

systému eVodník v celkové hodnotě 76 073,00 Kč včetně DPH 

 

 

144/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Mládežnická Havířov_________              

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 

11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114, pořízení 

vlastního investičního majetku: 

 

profesionální podlahový mycí stroj Model LW46 Electric v maximální pořizovací 

ceně 52 272,00 Kč včetně DPH 

 

 

145/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271, pořízení vlastního 

investičního majetku 

 

elektrický varný kotel KE/KG, 150 litrů do školní jídelny, v maximální pořizovací 

ceně 120 940,00 Kč včetně DPH 
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146/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Školní Havířov______________              

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizací města Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres 

Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149, pořízení vlastního investičního 

majetku 

 

hydroponická zahradní laboratoř v maximální pořizovací ceně 98 663,00 Kč  

včetně DPH 

 

 

147/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Žákovská Havířov___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 

okres Karviná, IČO: 62331230, pořízení vlastního investičního majetku takto: 

 

- škrabka brambor v maximální pořizovací ceně 85 000,00 Kč včetně DPH 

- chladící vitrína v maximální pořizovací ceně 55 000,00 Kč včetně DPH  

- samoobslužný Self-Service v maximální pořizovací ceně 10 000,00 Kč  

včetně DPH 

 

 

148/3RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Gorkého Havířov___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou organizací 
města Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  
IČO: 62331221 
 
interaktivní tabule Qomo Whiteboard s keramickým povrchem + příslušenství, 
inventární číslo DM 32, pořízena dne 23. 12. 2010 v pořizovací ceně 109 963,00 
Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31. 12. 2022 činí 1,00 Kč, 

 
interaktivní tabule Qomo Whiteboard + projektor Sanyo PLC WL2500, inventární 
číslo DM 33, pořízena dne 1. 12. 2011 v pořizovací ceně 79 880,00 Kč včetně DPH, 
zůstatková cena k 31. 12. 2022 činí 1,00 Kč 
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149/3RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ a MŠ Zelená Havířov________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou organizací 

města Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 

organizace, IČO: 75027569 

 

kopírovací stroj Canon NP 6216, inventární číslo DHM 3, pořízen v roce 1998 

v pořizovací ceně 46 244,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 30. 11. 2022  

činí 0,00 Kč 

 

 

150/3RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Žákovská Havířov___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou organizací 

města Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 

 

plynový varný kotel FAGOR MG9-15 BM, inventární číslo DHM 9005642, 

pořízen dne 01/2006 v pořizovací ceně 141 240,10 Kč včetně DPH, zůstatková cena 

k 30.9.2022 činí 878,10 Kč 

 

 

151/3RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ 1. máje Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov-

Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 70958122 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Jan Amos Komenský  

název projektu:  Šablony I – ZŠ 1. máje Havířov – Personální  

podpora, profesní rozvoj pedagogů, inovativní 

vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči dětí  

požadovaná výše dotace:  4 157 560,00 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno 

poskytovatelem dotace 
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152/3RM/2022 - Souhlas s přijetím daru PO__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov-Šumbark 

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

finanční dar ve výši 14 145,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 – úhrada stravného pro 

3 žáky ve šk. roce 2022/2023 v období od 1. 12. 2022 do 30. 6. 2023 

 

 

153/3RM/2022 - Návrh nového znění Zásad řízení a hospodaření PO města Havířova________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1. 1. 2023 Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací 

města Havířova ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu  

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury a odboru sociálních věcí informovat příspěvkové 

organizace města o nových Zásadách řízení a hospodaření příspěvkových 

organizací města Havířova 

   Z: vedoucí OŠK 

             vedoucí OSV 

   T: prosinec 2022 

 

 
154/3RM/2022 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2023_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2023 dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu 
           
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Harmonogram významných 
celoměstských akcí v roce 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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155/3RM/2022 - Vyřazení osobního automobilu_______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit v souladu se Zásadami hospodaření  
s majetkem města (ZS/7/ZMH/2014) vyřazení dlouhodobého majetku  
v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks ve správě ORG 06-organizační odbor 
služební osobní automobil Volswagen Kombi M1, multivan RZ 6T4 0533 VIN 
WV2ZZZ7HZAH214577 z roku 2009 v pořizovací ceně 1 067 451,00 Kč  
a zůstatkové ceně k 30. 9. 2022 ve výši 9 474,- Kč formou prodeje prodejci 
automobilů 
 
s c h v a l u j e 
 
způsob vyřazení dlouhodobého majetku ve správě ORG 06-organizační odbor 
služební osobní automobil Škoda Fabie Comfort RZ 1T1 9596  
VIN TMBND46Y813129814 se zabudovaným autorádiem SonyXR-L240 z roku 
2002 v pořizovací ceně 343 900,- Kč po dopravní nehodě formou prodeje vraku v 
aukci za cenu 5 510,- Kč 

   Z: vedoucí ORG 
   T: 12/2022 
 

 
156/3RM/2022 - Schválení strategického dokumentu Komunikační strategie statutárního  

města Havířova pro období 2022 – 2028________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Komunikační 
strategie statutárního města Havířova pro období 2022 - 2028 dle přílohy č. 1 a 2 

 
   Z: vedoucí ORG 
   T: 12/2022 
 

  

157/3RM/2022 - Výpůjčka kvalifikovaných prostředků pro el. podpisy (tokenů)____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e                                                 

                                                                         

výpůjčku kvalifikovaných prostředků pro el. podpisy (tokenů) členům 

Zastupitelstva města Havířova po dobu mandátu člena Zastupitelstva města 

Havířova ve volebním období 2022 -2026 
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p o v ě ř u j e 

 

Ing. Markétu Uhrovou, MBA, podpisem smluv o výpůjčce  

 

   Z: vedoucí ORG 

          T: průběžně 

 

 

158/3RM/2022 - Určený člen zastupitelstva pro spolupráci na pořizování  

Územně plánovací dokumentace______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova určit pro volební období 2022 – 2026 určeného 

člena zastupitelstva Leoše Lukaštíka pro spolupráci na pořizování územně 

plánovací dokumentace a jejich změn, na základě ustanovení § 47 odst.1, § 51 

odst.1 a 3, § 53 odst.1, § 55b odst.7 a § 67 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

159/3RM/2022 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 14  

z Integrovaného regionálního operačního programu_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 14 – Sociální služby – SC 4.2 

(MRR) z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027  

s následnou realizací projektu Rekonstrukce budovy na denní stacionář, Havířov, 

prioritní osa výzvy: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, 

vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví 

 

u k l á d á 

 

1. zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými  

dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu a výzvou  

pro podávání žádosti 

Z: vedoucí OÚR 

          T: 31.1.2023 

 

2. administraci projektu v souladu se závaznými dokumenty Integrovaného  

regionálního operačního programu 

Z: vedoucí OÚR 

T: konec udržitelnosti 
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160/3RM/2022 - Kontejnerová stání, Havířov, 1. etapa - uzavření smlouvy se společností  

Technické služby Havířov a.s.________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 22036 - Kontejnerová stání, Havířov, 

1. etapa se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, 

736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601, s cenou 5.708.128,90 Kč bez DPH 

(6.906.835,96 Kč včetně DPH), s termínem plnění nejpozději do 150 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností plnění prostřednictvím poddodavatelů 

maximálně do 20% ceny díla  
 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo  

na realizaci stavby č. 22036 – Kontejnerová stání, Havířov, 1. etapa se společností 

Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit smlouvu o dílo k podpisu  

                            Z: vedoucí OÚR 

                            T: 12/2022 

 

  

161/3RM/2022 - Parkoviště na ul. Družstevnická – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

507/OÚR/22 se společností Technické služby Havířov a.s.__________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 507/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 700.211,40 Kč bez DPH 

(847.255,79 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,  

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 507/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -613.081,04 Kč bez DPH  

(-741.828,06 Kč včetně DPH) 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 507/OÚR/22 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 

 

4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 507/OÚR/22 na provedení stavby  

Parkoviště na ul. Družstevnická v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení  

se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, 736 

01 Havířov-Město, IČO: 25375601 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 507/OÚR/22 ze dne 21. 7. 2022. 

 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 11/2022 

 

  

162/3RM/2022 - VZ/495/OÚR/22 – Letní kino Havířov – sociální zázemí – nové vyhlášení  

– rozhodnutí o vyloučení, výběru zadávacího řízení___________________

  

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/495/OÚR/22 

Letní kino Havířov – sociální zázemí – nové vyhlášení (číslo stavby 20004) 

společnost HAOSPOL s.r.o., U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov, IČ: 25855506 pro 

nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů 

popsaných v příloze č. 1 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizace  

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/495/OÚR/22 Letní kino Havířov – sociální 

zázemí – nové vyhlášení (číslo stavby 20004) od společnosti 1. REALIZAČNÍ 

s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava, IČ: 29396271 s nabídkovou cenou 

2.849.069,69 Kč bez DPH (3.447.374,32 Kč vč. DPH) 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/495/OÚR/22  

Letní kino Havířov – sociální zázemí – nové vyhlášení (číslo stavby 20004) 

 

2. místo:   METOSA PROFISTAV s.r.o., Budovatelů 803/46,  

735 64 Havířov, IČ: 05510775  

s nabídkovou cenou 3.150.000,00 Kč bez DPH 

(3.811.500,00 Kč vč. DPH) 

 

3. místo:   VIVID Stavby s.r.o., Sadová 612,  

738 01 Frýdek-Místek, IČ: 01503511  

s nabídkovou cenou 3.300.000,00 Kč  

bez DPH (3.993.000,00 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o vyloučení, 

o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizace veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/495/OÚR/22 Letní kino Havířov – sociální zázemí – nové vyhlášení 

(číslo stavby 20004) 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky  

a smlouvu na realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/495/OÚR/22  

Letní kino Havířov – sociální zázemí – nové vyhlášení (číslo stavby 20004) 

 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 12/2022 

 

 

163/3RM/2022 - Vyjádření k Petici__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

text odpovědi k Petice: Nesouhlas s výstavbou parkoviště, dle čl. 18 Listiny 

základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním v rozsahu 

přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem odpovědi k Petice: 

Nesouhlas s výstavbou parkoviště dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  

a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu odpověď k Petice: Nesouhlas s výstavbou parkoviště  

a vypravení odpovědi statutárního města Havířova oprávněné osobě  

      

   Z: vedoucí OÚR  

   T:  07.12.2022 

 

            

164/3RM/2022 - Uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě 1440/OKS/12___________________ 

 
Rada města Havířova 

 
d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě 

č. 1440/OKS/12 ze dne 02.07.2012 na zajištění správy, provozu, údržby  

a provádění obnovy veřejnému osvětlení se společností Technické služby Havířov 

a.s. (dále jen TSH), IČ 2537560, se sídlem Karvinská 66/1461,  

736 01 Havířov-Město, kterým se s účinností od 01.01.2023 stanoví cena  

za světelný bod a den, takto: 
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cena za elektrickou energii:          4,00 Kč bez DPH/světelný bod/den  

(4,84 Kč vč. DPH) 

cena za údržbu, opravy a servis:  2,40 Kč bez DPH/světelný bod/den  

(2,90 Kč vč. DPH) 

cena za obnovu:            3,60 Kč bez DPH/světelný bod/den  

(4,36 Kč vč. DPH)  

 

  

165/3RM/2022 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města____________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení hřiště kruhového basketbalového mezi ul. Konzumní 27 a ul. Moravská, 

Havířov – Šumbark jako dlouhodobého hmotného investičního majetku z majetku 

města ve správě OJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města: 

 

- rok pořízení 2008, inv. č. 000000013978, pořizovací cena 150 000,00 Kč  

vč. DPH, cena zůstatková 116 216,00 Kč 

 

 

166/3RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace 

za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na 

území města Havířova, schválených Radou města Havířova dne 28.06.2017 

usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti 

místní komunikace ul. Čelakovského v Havířově, pro vozidlo se speciálním 

označením O7, pro S. H.. 

 

 

167/3RM/2022 - Údržba veřejné zeleně – dodatek č.3 ke smlouvě se společností  

Technické služby Havířov a.s._________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 437/OKS/2017 ze dne 30.05.2017  

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně uzavřené mezi statutárním městem 

Havířov a společností Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 

66/1461, 736 01 Havířov – Město (dále jen TSH a.s.), ve znění dodatků  

č. 1 a 2, kterým se s účinností od 01.01.2023 stanoví cena prací  

na částku 21 699 384,- Kč/rok bez DPH (26 256 255,- Kč/rok vč. DPH),  

tj. 1 808 282,- Kč/měsíc bez DPH (2 188 021,- Kč/měsíc vč. DPH) 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 3 Smlouvy o 

dílo 437/OKS/2017  

         Z: vedoucí OKS 

          T: 31/12/2022 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 437/OKS/2017  

                                                                                                           

Z: vedoucí OKS 

          T: 31/12/2022 

 

 

168/3RM/2022 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2023  

Technických služeb Havířov a.s._______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Ceník poskytovaných služeb na rok 2023 Technických služeb Havířov a.s.,  

dle přílohy č. 2  

 

2. Uzavření dodatku č. 30 ke Smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 ze dne 30.06.1997  

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 2023 dle přílohy č. 2 

 

3. Uzavření dodatku č. 23 ke Smlouvě o provádění údržby, opravy a rekonstrukce  

světelných signalizačních zařízení ve městě Havířov č. 454/DHR/95  

ze dne 04.05.1995 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností 

Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461,  

736 01 Havířov – Město, kterým se rozšiřuje článek I. Předmět smlouvy  

o dispečink – provoz optické linky a internetu a dále se upravuje článek IV. Ceny 

v souladu   se změnami Ceníku poskytovaných služeb pro rok 2023  

dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 30  

ke Smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 a dodatku č. 23 ke Smlouvě o provádění 

údržby, opravy a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě Havířov 

č. 454/DHR/95 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu dodatek č. 30 ke Smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 a dodatek č. 

23 ke Smlouvě o provádění údržby, opravy a rekonstrukce světelných 

signalizačních zařízení ve městě Havířov č. 454/DHR/95 

             

          Z: vedoucí OKS  

          T: 12/2022 

 

 

169/3RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bezbariérového bytu č. 34  

na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního bezbariérového bytu č. 34 na ul. Chrpová 536/2a,  

Havířov-Šumbark, v majetku statutárního města Havířova, panu O. G. 

 

 

170/3RM/2022 - Vyjádření podpory sociálních služeb poskytovaných v SeneCura  

SeniorCentru Havířov______________________________________________   
 
Rada města Havířova 
 

s o u h l a s í 

 
s vyjádřením formální podpory poskytovaným sociálním službám v SeneCura 
SeniorCentru Havířov, se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, Praha-Slivenec,  
IČ: 03588122, za účelem zařazení služeb Domov pro seniory a Domov  
se zvláštním režimem do krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje, 
bez závazku veřejného zadavatele.   

 

 

171/3RM/2022 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas  

se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku_____ 

 

Rada města Havířova 

 
d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit snížení příspěvku na provoz  

Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci, Havířov – Město,  

Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243) o částku 5.000.000,00 Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.000.000,00 Kč 
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u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 5.000.000 Kč a 

poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.000.000,00 Kč do návrhu úprav 

rozpočtu na rok 2022 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: ředitel DsH 

T: prosinec 2022 

 

 

172/3RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov___________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

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:  Ministerstvo kultury České republiky 

název operačního programu: Program VISK 8/A Informační zdroje 2023 

název programu:   Databáze ASPI fy Wolters Kluwer    

celkové náklady na projekt: 6 388,80 Kč 

požadovaná výše projektu: 4 259,20 Kč  

spolufinancování:   2 129,60 Kč z příspěvku na provoz  

                        Městské knihovny Havířov pro rok 2023 

 

2) 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo kultury České republiky 

název dotačního řízení:  Knihovna 21. století – K 21 

název projektu:   Lekotéka II.    

celkové náklady na projekt: 20 000,00 Kč 

požadovaná výše dotace:  10 000,00 Kč  

spolufinancování:   10 000,00 Kč z příspěvku na provoz  

                        Městské knihovny Havířov pro rok 2023 

 

  

173/3RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – SSRZ Havířov_________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, pořízení vlastního 

investičního majetku 

 

- speciální rameno k demontáži a montáži čerpadel v maximální pořizovací  

ceně 150 000,00 Kč včetně DPH 
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- univerzální digitální displej pro zobrazení času, data a teploty v maximální  

pořizovací ceně 100 000,00 Kč včetně DPH  

 

 

174/3RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu  

TEPLO NA DLANI_________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI 

příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí:  

 

Poskytovatel nadačního příspěvku:   Nadační fond TEPLO NA DLANI,  

se sídlem Konzumní 298/6a, 736 01 

Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 

Název projektu:    Pořízení bruslí a chodítek  

pro veřejné bruslení 

Požadovaná výše příspěvku:  80 000,00 Kč 

Spoluúčast zřizovatele:   0,00 Kč 

Spolufinancování:    0,00 Kč 

 

 

175/3RM/2022 - Souhlas s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací SSRZ Havířov____ 

 
Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Správa sportovních a 

rekreačních zařízení, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, takto: 

 

Druh a hodnota daru: věcný dar - dlouhodobý hmotný majetek (movité věci) 

celková pořizovací cena ve výši 423 824,16 Kč, 

celková zůstatková cena k 9/2022  

ve výši 265 478,16 Kč, který se skládá z: 

- datový rozvaděč  

(pořizovací cena 78 573,04 Kč, zůstatková cena 54 003,04 Kč) 

- čidlo  

(pořizovací cena 59 075,80 Kč, zůstatková cena 14 759,80 Kč) 

- absorpční pračka  

(pořizovací cena 286 175,32 Kč, zůstatková cena 196 715,32 Kč) 

Poskytovatel daru:  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava,  

IČO: 70890692 

Specifikace daru:  účelové zařízení Víceúčelové haly – absorpční jednotka 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 3. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 28.11.2022 

51 

176/3RM/2022 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2022__________ 

 
Rada města Havířova 

 
d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov, Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, navýšení příspěvku 
na provoz o nutné pokrytí všech nákladů vzniklých v roce 2022 příspěvkové 
organizaci ve výši 3 500 tis. Kč 
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz  
o 3 500 tis. Kč do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2022 výše uvedené příspěvkové 
organizaci. 

 

 

177/3RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. – změna zakladatelské listiny společnosti___  
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit dle § 84 odst. 2. písm. e) zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

1. změny zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,  

se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané 

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, 

(dále jen „společnost MRA, s.r.o.“) dle přílohy     č. 1 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti MRA, s.r.o. dle přílohy č. 2 

 

 

178/3RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – změna zakladatelské listiny  

společnosti________________________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit dle § 84 odst. 2. písm. e) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

1. změny zakladatelské listiny společnosti Restaurace Radnice Havířova, s.r.o.,  

se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, 

(dále jen „společnost RRH, s.r.o.“) dle přílohy č. 1 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti RRH, s.r.o. dle přílohy č. 2 
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179/3RM/2022 - Technické služby Havířov a.s.  – změna stanov__________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

1. změny stanov společnosti Technické služby Havířov, a.s., se sídlem Karvinská  

1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1664  

(dále jen „společnost TSH, a.s.“)  dle Přílohy č. 1 

2. nové znění stanov společnosti TSH, a.s. dle Přílohy č. 2  

 

 

180/3RH/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna stanov společnosti_________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

1. změny stanov 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 „společnost HTS, a.s.“)  dle Přílohy č. 1 

2. nové znění stanov společnosti HTS, a.s. dle Přílohy č. 2 

 

 

181/3RM/2022 - ENVEZ, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady  

dne 14.12.2022_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti ENVEZ, a.s., se sídlem  

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město, IČO 07334214 (dále „Společnost“) 

dne 14.12.2022 od 13 hodin v sídle Společnosti  

2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1 

3. návrhy na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2 

 

u k l á d á   

 

zástupci města v bodě 1. pořadu jednání valné hromady hlasovat pro zvolení osob 

dle návrhu představenstva 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit změnu stanov Společnosti dle návrhu stanov Společnosti ve znění  

Přílohy č. 3 

uložit v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zástupci města v bodě 2. pořadu jednání valné hromady hlasovat pro 

změnu stanov Společnosti dle návrhu stanov Společnosti ve znění Přílohy č. 3 

 

 

182/3RM/2022 - Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností  

s majetkovou účastí města____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

delegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2022/2026 na valné 

hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, tyto zástupce města: 

1. ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081: 

Ing. Ondřeje Baránka, náhradníka Ing. Bohuslava Niemiece 

2. Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287: 

Ing. Bohuslava Niemiece, náhradníka Ing. Ondřeje Baránka 

3. CEVYKO, a.s., IČO 08599254: 

Mgr. Janu Feberovou, náhradníka Mgr. Stanislavu Goreckou 

4. ENVEZ, a.s., IČO 07334214: 

Ing. Ondřeje Baránka, náhradníka Ing. Bohuslava Niemiece 

zmocnit primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města na 

valné hromady a určení osoby pověřené zastupováním za město na valné hromadě 

uložit  

1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady  

závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné 

hromadě 

2. delegovaným zástupcům města na valné hromady předkládat na nejbližším  

zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady 

 

 

183/3RM/2022 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

statutárním městem Havířov_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1.12.2022 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov ve znění přílohy  
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184/3RM/2022 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení____________________             

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 6 k Rámcové smlouvě o zajištění slušného způsobu pohřbení 

č.726/OVŽÚ/2017, uzavřené s Technickými službami Havířov a.s., kterým  

se mění Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení (viz příloha).  

Ceny neuvedené v příloze tohoto materiálu zůstávají beze změn  

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem Dodatku č. 6 k Rámcové smlouvě č. 726/OVŽÚ/2017 

 

                                                                                                Z: vedoucí OVŽÚ 

                   T: 28.12.2022 

 

 

185/3RM/2022 - Organizační řád Magistrátu města Havířova____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Organizační řád Magistrátu města Havířova dle Přílohy 

 

 

186/3RM/2022 - Pověření k provádění obřadů_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

pro volební období 2022-2026 prováděním sňatečných obřadů, jubilejních 

manželských obřadů (např. zlaté svatby) a obřadů vítání občánků člena 

Zastupitelstva města Havířova MUDr. Radomila Schreibera 

 

s t a n o v í 

 

pro volební období 2022-2026 užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR 

MUDr. Radomilem Schreiberem při provádění sňatečných obřadů 
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187/3RM/2022 - Rezignace na výkon funkce vedoucí odboru vnitra a živnostenský  

úřad MMH________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. rezignaci Ing. I. M. na výkon funkce vedoucí odboru vnitra  

a živnostenský úřad Magistrátu města Havířova k 31.3.2023 

 

2. vyhlášení výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,  

na obsazení funkce vedoucího úředníka - vedoucí odboru vnitra a živnostenský 

úřad Magistrátu města Havířova 

 

 

188/3RM/2022 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 3. čtvrtletí 2022__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  

ve 3. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č. 1. 

 

                                                                                               

189/3RM/2022 - Poskytnutí odměn členům jednotek SDH_______________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

 s c h v a l u j e  

 

poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město (viz příloha č.1) dle návrhu Z. Ch., 

velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov Životice (viz příloha č.2) 

dle návrhu R. P., velitele JSDH Havířov Životice, v souladu s přijatými „Zásadami 

pro odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města 

Havířova“, schválenými Radou města Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 

dne 22.6.2011                          

 

u k l á d á  

 

vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek SDH dle přílohy č. 1 a č.2. 

 

           Z: vedoucí KP  

                          T: 30.12.2022 
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190/3RM/2022 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2022_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

zrušit v rámci usnesení Zastupitelstva města Havířova čís. 944/27ZM/2022  

ze dne 19.9. 2022 poskytnutí věcného daru z fondu primátora města v hodnotě  

do 25 tis. Kč organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, 

Hornická 8, IČ: 68177992 

schválit poskytnutí věcného daru z fondu primátora města do 25 tis. Kč organizaci 

Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Havířov-Prostřední Suchá, 

Hornická 900/8, IČ: 08389624. 

Z: vedoucí OKP 

T: 30.12.2022 

 

   

191/3RM/2022 - Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 12.12.2022____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 12. prosince 2022 od 15:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle přílohy. 

 

  

192/3RM/2022 - Náhrada škody_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vznik škody způsobené v přímé souvislosti s jednáním ředitelky MŠ Sukova H. S., 

ve věci: 

1. neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí se zaměstnancem  

L. L. ve výši 276.573, - Kč 

2. neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí se zaměstnancem  

T. V. ve výši 256.083, - Kč 

3. neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí se zaměstnancem  

L. M. ve výši 449.675, - Kč 

4. neplatného okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnancem  

R. B. ve výši 731.740, - Kč 
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r o z h o d l a 

 

o určení výše části náhrady škody požadované po paní H. S., takto: 

1. výše náhrady škody ve věci neplatného rozvázání pracovního  

poměru výpovědí se zaměstnancem L. L. činí 238.455, - Kč 

2. výše náhrady škody ve věci neplatného rozvázání pracovního  

poměru výpovědí se zaměstnancem T. V. činí 238.455, - Kč 

3. výše náhrady škody ve věci neplatného rozvázání pracovního  

poměru výpovědí se zaměstnancem L. M. činí 238.455, - Kč 

4. výše náhrady škody ve věci neplatného okamžitého zrušení  

pracovního poměru se zaměstnancem R. B. činí 238.455, - Kč 

 

u k l á d á 

 

písemně oznámit a projednat s paní H. S. výši požadovaných náhrad a případně 

uzavřít dohodu o způsobu celkové náhrady škody se splatností do 31.12.2023 

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: 09.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA      Ing. Ondřej BARÁNEK  

primátor města      náměstek primátora 

pro ekonomiku a správu majetku 
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