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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 41. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.04.2020  

 

1864/41RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 41. schůze RMH, konané dne 06.04.2020 

 

1865/41RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů z 39. schůze RMH, konané dne 23. března 2020  
 

1866/41RM/2020 - Schválení pořadu 41. schůze RMH, konané dne 6. dubna 2020 

 

1867/41RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 41. RMH 

 

1868/41RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné   hromady - zrušení rezervního fondu, zřízení 

investičního fondu, změna stanov 

 

1869/41RM/2020 - Záměr převodu nemovitostí Moravskoslezskému kraji a převod  

nemovitostí z Moravskoslezského kraje 

 

1870/41RM/2020 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku  

Moravskoslezského kraje 

 

1871/41RM/2020 - Dohoda o finančním vypořádání a nabytí pozemků v majetku ČR  

do majetku města          

 

1872/41RM/2020 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark   

 

1873/41RM/2020 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření MK Výletní  

včetně chodníku“           

 

1874/41RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 

 

1875/41RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

1876/41RM/2020 - Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Přechod pro chodce  

u autobusové zastávky Životice památník“ 

 

1877/41RM/2020 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci 

 

1878/41RM/2020 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

 

1879/41RM/2020 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020 

 

1880/41RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 17. – 34.  

 

1881/41RM/2020 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2019 

 

1882/41RM/2020 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
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1883/41RM/2020 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ – uzavření  

Dodatku č. 1 k SoD č. 862/OÚR/19 

 

1884/41RM/2020 - Městská hromadná doprava – prodloužení platnosti regulačních opatření 

 

1885/41RM/2020 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

 

1886/41RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

    

1887/41RM/2020 - Změna výše pořizovací ceny učebny v přírodě - ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí 

 

1888/41RM/2020 - Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov  

 

1889/41RM/2020 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

 

1890/41RM/2020 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

ZŠ Moravská Havířov  

  

1891/41RM/2020 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2020-2022“  

 

1892/41RM/2020 - VZ/110/OŠK/20 - „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ  

na ul. V. Nezvala 1/801, Havířov-Město“ – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky 

 

1893/41RM/2020 - Pořízení a vyřazení investičního majetku - ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

 

1894/41RM/2020 - Žádost o výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie       
 

1895/41RM/2020 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2020 

 

1896/41RM/2020 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb      

 

1897/41RM/2020 - Změna v povodňové komisi   

 

1898/41RM/2020 - Písemnost adresovaná ZMH   

 

1899/41RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
 

1900/41RM/2020 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 
 

1901/41RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  

 

1902/41RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem seniorů  

Havířov, příspěvková organizace   

       

1903/41RM/2020 - Souhlas s přijetím nadačního příspěvku 
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1904/41RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova,  

mimořádná úprava postupů dle Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

 

1905/41RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

           

1906/41RM/2020 - UŘ/6/MRA/20 – „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města v roce 2020“- rozhodnutí o vyloučení dodavatelů z účasti v řízení 

 

1907/41RM/2020 - UŘ/612/MRA/19 - "Vyhrazená technická zařízení-výtahy – opakované 

 řízení" - rozhodnutí o námitkách proti vyloučení 
 

1908/41RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - zrušení rezervního fondu,  

zřízení investičního fondu, změna stanov 
 

1909/41RM/2020 - CEVYKO a.s. – splacení peněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu  

  

1910/41RM/2020 - ČSAD Havířov a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti  
 

1911/41RM/2020 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova 

 

1912/41RM/2020 - Přijetí daru  

 

1913/41RM/2020 - Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova  
 

1914/41RM/2020 - Přijetí finančního daru  
 

1915/41RM/2020 - Přijetí daru 

 

1916/41RM/2020 - Prodej roušek veřejnosti 
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U S N E S E N Í 
z 41. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.04.2020  

 

1864/41RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 41. schůze RMH, konané dne 06.04.2020______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 41. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 06.04.2020 

    pana Ing. Pavla RAPANTA, MBA 

 

 

1865/41RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů z 39. schůze RMH, konané dne 23. března 2020__  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 39. schůze Rady města Havířova, která se konala 

dne 23.03.2020. 

 

 

1866/41RM/2020 - Schválení pořadu 41. schůze RMH, konané dne 6. dubna 2020___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 41. schůze Rady města Havířova, konané dne 6. dubna 2020 

dle přílohy upravené takto: 

- vypuštění bodu: 

24. Souhlas s přijetím daru - ZŠ 1. máje Havířov 

 

 

1867/41RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 41. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

v y p o u š t í 

 

úkoly krátkodobé 

 

1653/36RM/2020 Zřízení služebnosti - věcného břemene k plynárenskému 

zařízení na ul. Selská            
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1692/36RM/2020 Výpůjčka majetku příspěvkovým organizacím v ORP 

Havířov 

1702/36RM/2020 Smlouva o spolupráci při provozování digitálního 

povodňového plánu – dodatek č.1 

1712/36RM/2020 Komise pro plánování sociálních služeb Rady města 

Havířova – změna Statutu 

1752/37RM/2020 Výpůjčka části pozemku parc. č. 944/244, k. ú. Šumbark 

1780/37RM/2020 Souhlas s přijetím věcného daru 

1781/37RM/2020 Souhlas s přijetím peněžního daru 

1787/37RM/2020 ZPŘ/7/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ 

Moravská“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy 

1844/39RM/2020 Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce 

Těrlicko pro rok 2020 a uzavřením smlouvy 

1845/39RM/2020 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z Nadačního fondu RESIDOMO 

1846/39RM/2020 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z rozpočtu MOb MHaH pro rok 2020 

1847/39RM/2020 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

obce Horní Domaslavice pro rok 2020 

1848/39RM/2020 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

v rámci programu Globus Lepší svět 

1849/39RM/2020 Souhlas s přijetím peněžního daru 

1850/39RM/2020  Souhlas s přijetím peněžního daru 

1862/39RM/2020 Přerušení provozu Zařízení pro zabezpečení péče o 

všestranný rozvoj dětí do věku do 3 let 

1802/40RM/2020 Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem 

je statutární město Havířov 

 

 

1868/41RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné   hromady - zrušení rezervního fondu, zřízení 

investičního fondu, změna stanov___________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák.  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem 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.“) 

 

v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: Mgr. Daniela Vachtarčíka 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost představenstva společnosti HTS, a.s. o projednání a schválení změny 

stanov dle Přílohy č. 1 
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r o z h o d l a 

 

1. o zrušení rezervního fondu společnosti HTS, a.s. 

2. o zřízení investičního fondu společnosti HTS, a.s.  

3. o převedení finančních prostředků ze zrušeného rezervního fondu  

do investičního fondu 

 

s c h v a l u j e  

 

1. tyto změny stanov společnosti HTS, a.s.: 

    Článek 11 Valná hromada 

11.1.3. písm. m) vypouští se text: „rozhodování o zvýšení rezervního fondu  

nad hranici určenou stanovami,“ 

 

     Dosavadní písmena n) až y) se označují jako písmena m) až x) 

 

11.1.3. písm. m) vypouští se slovo: „dalších“ 

      

     Článek 12 Představenstvo  

     12.1.2. nově se vkládá písm. m), které zní: „předkládá valné hromadě návrh  

na vytvoření fondů společnosti dle článku 17 stanov.“ 

 

     ČÁST V 

     Mění se nadpis: „ZÁSADY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

A ROZDĚLENÍ ZISKU, REZERVNÍ FOND A DALŠÍ FONDY“,  

který nově zní: „ZÁSADY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI  

A ROZDĚLENÍ ZISKU, FONDY“ 

 

     Článek 16 Finanční hospodaření společnosti 

     16.4.2. stávající text první věty: „Z vytvořeného čistého zisku se provede  

doplnění rezervního fondu podle těchto stanov nejméně 5 (pět) %, 

sociálního fondu nejméně 10 (deset) %“ se nahrazuje textem: 

„Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění investičního fondu 

podle těchto stanov nejméně 10 (deset) %, sociálního fondu nejméně 

10 (deset) %.“ 

     16.4.2. písm. c) vypouští se slovo „dalších“ 

     16.5.2. stávající text: „K úhradě ztrát společnosti se přednostně použijí  

prostředky rezervního fondu.“ se nahrazuje textem: „K  úhradě ztrát 

společnosti se přednostně použijí prostředky nerozděleného zisku 

minulých let.“ 

     16.5.3. stávávající text: „Ztráta společnosti může být též vypořádána  

snížením základního kapitálu společnosti, při rozhodnutí o snížení 

základního kapitálu za účelem úhrady ztráty bude postupováno podle 

ustanovení § 544 a § 545 ZOK.“ se nahrazuje textem: „Ztráta 

společnosti může být mimo jiné vypořádána snížením základního  

kapitálu společnosti, při rozhodnutí o snížení základního kapitálu  

za účelem úhrady ztráty bude postupováno podle ustanovení § 544 a 

§ 545 ZOK.“   
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Článek 17  

     Vypouští se název článku „Rezervní fond“ a text odstavců 17.1. až 17.6.: 

 

„Rezervní fond 

 

17.1 Společnost postupně vytváří rezervní fond ve výši 10 (deset) %  

základního kapitálu. O případné další tvorbě rezervního fondu nad 

hranici stanovenou v předchozí větě rozhoduje valná hromada. 

17.2 Takto zřízený rezervní fond doplňuje společnost ročně ze zisku s tím,  

že o výši dotace rozhodne valná hromada při rozhodování o rozdělení 

zisku společnosti; výše dotace však bude činit nejméně 5 (pět) % 

z čistého zisku ročně až do doby, kdy celková výše rezervního fondu 

dosáhne 10 (deset) % základního kapitálu.  

17.3 Rezervní fond do výše 10 (deset) % základního kapitálu slouží pouze  

ke krytí ztrát společnosti, k překonávání nepříznivé hospodářské 

situace nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti.  

17.4 O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na základě  

návrhu představenstva a předchozího souhlasného stanoviska dozorčí 

rady.    

17.5 V případě vyčerpání rezervního fondu může dojít ke snížení základního  

kapitálu způsobem a v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými 

právními předpisy.  

17.6 Společnost povinně vytváří též zvláštní rezervní fond v případech  

stanovených ZOK.“ 

 

Článek 18 Další fondy až Článek 25 Účinnost stanov 

Dosavadní Článek 18 až Článek 25 se označují jako Článek 17 až Článek 24 

 

Článek 17 Další fondy 

Nadpis Článku 17 vypouští se slovo „Další“ 

 

17.1. vypouští se slovo „i další“ 

 

17.2. vypouští se slova: „dalších“ 

 

17.3.1. vypouští se slovo: „další“ 

 

Nově se vkládá odstavec 17.4., 17.4.1. až 17.4.3., který zní:  

„17.4.  Investiční fond 

 17.4.1. Jako fond společnost vytváří investiční fond, a to z těchto zdrojů: 

          a) ze zisku společnosti ve výši stanovené valnou hromadou,  

b) z nerozděleného zisku minulých let.  

 17.4.2.  Investiční fond lze použít k financování investic společnosti. 

 17.4.3. O použití investičního fondu rozhoduje představenstvo společnosti  

po předchozím souhlasu dozorčí rady.“  

 

Článek 24 Účinnost stanov 

Vypouští se text odstavců 24.1. až 24.3.: 

„24.1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění  

stanov společnosti ze dne 4.6.2014. 
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     24.2. Tyto stanovy byly schváleny Radou města Havířova, v působnosti  

valné hromady společnosti, usnesením čís. 2156/47RM/2016 ze dne  

27.7.2016 a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti, s výjimkou  

těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov účinnosti po zápisu  

těchto skutečností do obchodního rejstříku. 

     24.3. Společností se schváleným zněním stanov dle odst. 25.2. podřizuje 

 ZOK jako celku, ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních  

korporacích s účinnosti ode dne zveřejnění této skutečnosti  

v obchodním rejstříku.“ 

 

Nově se vkládají odstavce 24.1. až 24.4., které znějí:  

„24.1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní  

znění stanov společnosti ze dne 27.7.2016.  

     24.2. Tímto novým zněním stanov se bude řídit projednání výsledku  

hospodaření za rok 2019 a na něj navazující rozhodnutí o rozdělení  

zisku nebo úhradě ztráty za rok 2019“. 

     24.3. Tyto stanovy byly schváleny Radou města Havířova, v působnosti  

valné hromady společnosti, usnesením čís. …../…..RM/2020 ze dne  

……….. a tímto dnem nabývají platnosti, účinnosti nabývají dnem  

schválení v Zastupitelstvu města Havířova, s výjimkou těch  

ustanovení, kdy nabývají změny stanov účinnosti po zápisu těchto  

skutečností do obchodního rejstříku. 

     24.4. Společností se schváleným zněním stanov dle odstavce 24.3. podřizuje  

ZOK jako celku, ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK s účinnosti ode dne  

zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku.“ 

 

2. nové znění stanov společnosti HTS, a.s. s účinností ode dne jejich schválení  

     v Zastupitelstvu města Havířova ve znění Přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem stanov 

společnosti HTS, a.s. po jejich schválení v Zastupitelstvu města Havířova  

 

u k l á d á  

 

1. předložit stanovy společnosti HTS, a.s. k podpisu náměstkovi primátora  

pro ekonomiku a správu majetku po jejich schválení v Zastupitelstvu města 

Havířova  

         Z: vedoucí OPS 

         T: 30.06.2020 

 

2. doručit nové znění stanov společnosti HTS, a.s. (notářský zápis) do sbírky  

listin v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  

v oddíle B, vložce 1113 

         Z: představenstvo HTS, a.s. 

         T: 08/2020 
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3. předložit Radě města Havířova informaci o doručení změny stanov  

společnosti HTS, a.s. do sbírky listin v obchodním rejstříku vedeném  

u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 1113 

         

Z: představenstvo HTS, a.s. 

T: 08/2020 

 

 

1869/41RM/2020 - Záměr převodu nemovitostí Moravskoslezskému kraji a převod  

nemovitostí z Moravskoslezského kraje______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

1. Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr bezúplatného převodu  

nemovitostí - parc. č. 524/39, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova č. p. 1519 a pozemek parc. č. 524/40, ostatní plocha, vše v k. ú. 

Bludovice, ul. Aloise Jiráska 2, Havířov-Podlesí, ve vlastnictví statutárního 

města Havířova do majetku Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692 

2. Zastupitelstvu města Havířova vydat předběžný souhlas s nabytím  

nemovitostí: 

A) z majetku Moravskoslezského kraje: 

a) budova sportovního centra na ul. Opletalova č. p. 595 v k. ú. Šumbark,  

včetně navazujících pozemků (bazén) 

b) pozemek parc. č. 1458, ostatní plocha, zeleň, výměra 1.272 m
2
,  

k. ú. Havířov-město 

B) z majetku Moravskoslezského kraje, který získá od Úřadu pro zastupování  

státu ve věcech majetkových: 

a) pozemek parc. č. 203/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  

je stavba č. p. 1317, k. ú. Bludovice, ul. Kubelíkova 1, Havířov-Podlesí  

b) pozemek parc. č. 2212, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,  

pozemek parc. č. 2213/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

pozemek parc. č. 2214, zastavěná plocha a nádvoří,  

vše v k. ú. Havířov-město (minigolf) 

c) budova č. p. 1211, ul. Jarošova, Havířov-Šumbark (na pozemku  

ve vlastnictví města parc. č. 89/4, k. ú. Šumbark) 

 

  

1870/41RM/2020 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku  

Moravskoslezského kraje__________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední 
Suchá, parc.  č. 2645/6 o výměře 83 m2 , parc. č. 2645/9  o výměře 40  m2, 
parc. č. 2645/11 o výměře 16 m2, parc. č. 2645/12 o výměře 23 m2 parc.  
č. 2645/98 o výměře 267 m2, parc. č. 2645/99 o výměře 34 m2,  parc. č. 
2645/100 o výměře 10 m2, parc. č. 2645/102 o výměře 9 m2, parc č. 2645/109 
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o výměře 457 m2, parc. č. 2645/110 o výměře 15 m2 parc. č. 2645/111  
o výměře 9 m2, parc. č. 2645/112 o výměře 4 m2, parc. č. 2645/115  o výměře 
10  m2, parc. č. 2645/116 o výměře 183  m2, parc. č. 2645/117 o výměře  
53 m2, parc. č. 2645/118 o výměře 16 m2, parc. č. 2645/119 o výměře 16 m2  
a parc. č. 2645/120 o výměře 8 m2, v majetku Moravskoslezského kraje,  
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, do majetku města 
Havířova, přičemž pozemky jsou zastavěny chodníkem a plochami v majetku 
města podél silnice III/4745, ul. Fryštátská           

 

   

1871/41RM/2020 - Dohoda o finančním vypořádání a nabytí pozemků v majetku ČR  

do majetku města_________________________________________________     
   
Rada města Havířova  

 
s c h v a l u j e   
 
v rámci vypořádání stavby „1. etapa cyklostezek – stavba1./01 Havířov – 
Žermanická přehrada“ uzavření Dohody o finančním vypořádání za užívání 
částí pozemků ve vlastnictví České republiky - Agentury ochrany přírody  
a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 11, IČO: 629 
33 591 v k. ú. Havířov-město, parc. č. 4346/7, 4369/2, 4371/2, 4374/5, 4383/2  
a 4389/2, o celkové  výměře 3.604 m

2
,
 
pod stavbou cyklostezky v majetku 

města, a to za období od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2020, kdy byly pozemky užívány 
bez právního důvodu, přičemž finanční vyrovnání je sjednáno v celkové výši 
158.021,00 Kč s tím, že probíhá řízení o převodu pozemků do majetku  
ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a následně městu   
 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody   
 

u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit dohodu v souladu s tímto usnesením     
                                                                                                                        

Z: vedoucí EO                                                                                                                        
T: 30.09.2020  

 
d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit v rámci vypořádání stavby „1. etapa 
cyklostezek – stavba1./01 Havířov – Žermanická přehrada“ bezúplatné nabytí 
pozemků v k. ú. Havířov-město, parc. č. 4346/7, 4369/2, 4371/2, 4374/5, 
4383/2 a 4389/2 pod stavbou cyklostezky v majetku města, z majetku České 
republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, 
IČO: 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova a to poté, co je 
budoucí převodce nabude do vlastnictví převodem z majetku České republiky - 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 
Praha 11, IČO: 629 33 591    
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1872/41RM/2020 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark____________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

  

Zastupitelstvu města Havířova  

neschválit 

1. výkup pozemků parc. č. 2008/7, ost. plocha  o výměře 1 559 m
2
 a parc.  

č. 2008/10, ost. plocha o výměře 2 298 m
2
, kat. území  Šumbark od pana  

M. B. bytem …………………… za  smluvní cenu ve výši 250,00 Kč/m
2
, 

celkem tedy za 964.250,00 Kč 

2. výkup  pozemků  parc. č.  2008/6, ost. plocha  o výměře 52 m
2 

a  parc.  

č. 2026/4, ost. plocha o výměře 1 194 m
2
, kat. území  Šumbark od paní  

Mgr. H. Ch. bytem ………………………..,  za  smluvní cenu ve výši 

250,00 Kč/m
2
, celkem tedy za 311.500,00 Kč  

 

 

1873/41RM/2020 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření MK Výletní  

včetně chodníku“_________________________________________________           

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 18053 „Rozšíření MK Výletní včetně chodníku“ 

jejímž stavebníkem je město, výpůjčku k pozemkům k. ú. Šumbark, 

1. k části parc. č. 2179 a 2180 v celkovém  rozsahu cca 124 m
2
,  

ve spoluvlastnictví S. S. bytem …………….. a Z. S., bytem ……………….. 

 

2. k části parc. č. 2209/2 v  rozsahu cca 26 m
2
, ve vlastnictví manž.  

Ing. B. M. a Z. M., oba bytem …………………………..  

 

3. k části parc. č. 2214/1 a 2213/2 v celkovém rozsahu cca 65 m
2
, ve vlastnictví  

P. Ch., bytem …………………………..  

  

4. k části parc. č. 2214/2, v rozsahu cca 52 m
2
, ve vlastnictví  

Mgr. P. K., bytem ………………………  

 

5. k části parc. č. 2215/1, v rozsahu cca 50 m
2
, ve vlastnictví  

M. K., bytem ……………………………  

 

6. k části parc. č. 2216/2, v rozsahu cca 62 m
2
, ve vlastnictví  

Ing. J. S., bytem ………………………..  

 

 7. k části parc. č. 2218/1, v rozsahu cca 36 m
2
, ve vlastnictví  

K. L., bytem Výletní 126/10, Havířov-Šumbark  

 

8. k části parc. č. 2221, v rozsahu cca 14 m
2
, ve vlastnictví   

I. L., bytem ……………………….  
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9. k části parc. č. 2229, 2230 a 2231, v celkovém rozsahu cca 59 m
2
,  

ve spoluvlastnictví manž. M. F. a M. F., oba bytem …………………………. 

 

10. k části parc. č. 2235/2 a 2234, v celkovém rozsahu cca 34 m
2
,  ve vlastnictví  

Bc. Z. P., bytem …………………………  

 

11. k části parc. č. 2214/4 a 2216/1, v celkovém rozsahu cca 41 m
2
,  

ve vlastnictví manž. Ing. J. B. a J. B., bytem …………………………… 

 

12. k pozemku parc. č. 2209/3 a k části parc. č. 2208 a 2207, v celkovém  

rozsahu cca 108 m
2
, ve spoluvlastnictví M. W. a S. W., oba bytem ……….. 

 

13. k pozemku parc. č. 1654/23, v rozsahu 37 m
2
, ve vlastnictví   

J. O., bytem …………………………  

 

14. k pozemku parc. č. 1657 v rozsahu 456 m
2
  a k pozemku parc. č. 1691/16  

v rozsahu 94 m
2
, ve spoluvlastnictví Ing. Č. G., bytem ………………… 

a Ing. R. G., bytem …………………………  

 

15. k části pozemku parc. č. 2176 a 2177 v celkovém rozsahu cca 210 m
2
,  

ve spoluvlastnictví M. R., bytem …………………….. a D. S.,  

bytem ……………..  

  

k bodu 1. – 15. : 

doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání 

kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě    

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv dle bodu 

1. – 15.                                                                                     

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

 

        Z: vedoucí EO                                                                                                                        

        T: 30.09.2020  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit pro účely realizace stavby č. 18053 

„Rozšíření MK Výletní včetně chodníku“, jejímž stavebníkem je město, výkup 

pozemků trvale zastavěných stavbou v k. ú. Šumbark,  

1. pozemku parc. č. 2209/3 o celkové výměře 88 m
2
, ve spoluvlastnictví  

M. W. a S. W., oba bytem ………………………. s tím, že výkup  

se uskuteční za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m
2
, tj. při výměře 88 m

2
 

celkem 35.200,00 Kč      

2. pozemku parc. č. 1654/23, celkové výměře 37 m
2
, ve vlastnictví   

J. O., bytem ……………………. s tím, že výkup se uskuteční za sjednanou 

kupní cenu 400,00 Kč/m
2
, tj. při výměře 37 m

2
 celkem 14.800,00 Kč      
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3. pozemku parc. č. 1657 o celkové  výměře 456 m
2
  a  pozemku parc.  

č. 1691/16 o celkové výměře 94 m
2
, ve vlastnictví Ing. Č. G.,  

bytem ………………… a Ing. R. G., bytem ………………………, s tím, že 

výkup se uskuteční za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m
2
, tj. při celkové 

výměře pozemků 550 m
2
 celkem 220.000,00 Kč, po ukončení výběrového 

řízení na zhotovitele stavby        

4. části pozemku parc. č. 2176 o výměře cca 60 m
2
, dle geometrického 

zaměření dokončené stavby, ve spoluvlastnictví M. R., bytem 

…………………. a  D. S., bytem ……………………. s tím, že výkup se 

uskuteční za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m
2
, tj. při výměře cca 60 m

2
 

celkem cca 24.000,00 Kč        

5. přijetí daru pozemku k. ú. Šumbark  parc. č. 2177 o výměře 2027 m
2
,  

ve spoluvlastnictví M. R., bytem …………………. a  D. S., bytem 

…………………. s tím, že do smlouvy o smlouvě budoucí darovací  budou  

zapracovány  tyto podmínky:   

- součinnost stavebníka v průběhu stavebního řízení na stavby plánované  

spoluvlastníky na  pozemku parc. č. 2176 k.ú. Šumbark (4 rodinné domy)  

a to za podmínky, že spoluvlastníci podají kompletní žádost o vydání 

stavebního povolení, včetně výkresové a dokladové části 

- závazek stavebníka k vybudování čtyř sjezdů ke čtyřem rodinným domům,  

jejichž výstavbu plánují  spoluvlastníci  na pozemku parc. č. 2176,  

k. ú. Šumbark, s tím, že sjezdy vybudované na náklady stavebníka budou 

v rozsahu max. 20 m
2
/ jeden sjezd          

- umístění uvedených sjezdů na pozemek parc. č. 2176  k. ú. Šumbark  

bude součástí stavebního řízení pro umístění 4 rodinných  domů a zajistí  

je spoluvlastníci pozemku parc. č.  2176  k. ú. Šumbark       

 

 

1874/41RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města 

a to parc. č. 186, k. ú. Dolní Datyně spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního 

kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR110 v rámci stavby č. IV-12-

8016351/VB4 Dolní Datyně, Na Pěšině č. p. 183, NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 8,01 m
2
 dle GP č. 788-519/2019 ze dne  

4. 2. 2020, 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 smlouvy o 

zřízení věcného břemene - služebnosti 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti v souladu s tímto usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 30.09.2020 

 

 

1875/41RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o._____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1536/1, 

1957, 1964/1, 1966, 1990, 2797/1, 3533, k. ú. Havířov-město spočívající 

v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat na služebné 

pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení „Reko MS Havířov I. 

etapa 7. část, číslo stavby 7700100144“ včetně jeho součástí, příslušenství, 

opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 446.374,00 Kč 

+ DPH, o výměře 2.231,87 m
2 

dle GP č. 2380-984/2019 ze dne 4. 11. 2019,
  

na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: 

Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 95 567
 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene 

v souladu s tímto usnesení                                                                                          

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2020 

 

  

1876/41RM/2020 - Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Přechod pro chodce  

u autobusové zastávky Životice památník“___________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby č. 19050 „Přechod pro chodce u autobusové zastávky 

Životice památník“ zřízení věcného břemene k pozemkům k. ú. Bludovice,  

parc. č. 1814/1 a parc. č. 1814/26, v majetku povinného, Moravskoslezského 

kraje, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná,  

se sídlem Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, spočívající v právu 



 
 

USNESENÍ 

ze 41. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.04.2020 

16 

oprávněného, statutárního  města Havířova, vstupovat a vjíždět na pozemky  

a v právu zřídit, provozovat, udržovat či odstranit na pozemcích sloupy  

a podzemní vedení veřejného osvětlení v délce cca 14 m, přičemž  úplata  

za  zřízení  věcného  břemene  činí dle předpisů povinného 1000,00 Kč + DPH                

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí  

a konečné smlouvy o zřízení věcného břemene  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením  

                                                                                                                           

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 30.09.2020  

 

 

1877/41RM/2020 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o celkové výměře 72,64 m
2
 v přízemí obytného domu ul. Jarošova 

1194/31b, Havířov-Šumbark, příspěvkové organizaci města Sociálním službám 

města Havířova, IČ: 60337583, k dalšímu provozování poradenského centra 

Khamoro 

 

 

1878/41RM/2020 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu_____________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 81,19 m
2
 v suterénu 

obytného domu ul. Kubelíkova 1316/10, Havířov-Podlesí, z nájemce  

p. Otto Lály, IČO: 73014869, na p. Hanu Sajovou Mitterovou, IČO: 05608040 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- nájemné 300,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za pronájem prostor 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2020 

- účel: kafírna 
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1879/41RM/2020 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. úpravu odpisových plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této 

úpravě činí 50 743 450,89 Kč. 

 

 

1880/41RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 17. – 34.___  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

s c h v á l i t 

 

a) rozpočtová opatření č. 17. – 34., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 17. – 34. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2020: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 484 919,65 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 196 236,71 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 32 398,19 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 1 600,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 254 684,75 tis. Kč 

 

 

 

  II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 830 766,21 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 468 373,44 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 779,67 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 21 763,19 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 629 583,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 322 061,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 712,00 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 337 386,10 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 102 882,95 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 1 027 347,53 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 17 858,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 362 392,77 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 960,49 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 406,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 148,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 102,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 616,00 tis. Kč 
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MŠ Mládí 1 206,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 874,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 848,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 168,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 301,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 647,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 921,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 817,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 846,00 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 002,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 032,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 810,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 700,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 571,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 349,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 677,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 276,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 567,20 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 726,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 878,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 913,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 862,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 4 169,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 80,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 952,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 245,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 410,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 954,50 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 156,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 127,44 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 150,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 327,59 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 952,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 506,41 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 30 606,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 25 612,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 46 917,13 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 

12 983,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 47 620,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 845,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

51 931,37 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 4 685,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 60 220,00 tis. Kč 
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III. Financování celkem +345 846,56 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +69 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +381 846,56 tis. Kč 

 

 

1881/41RM/2020 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2019______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2019, dle důvodové zprávy a příloh, 

 

2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2019 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy  

a příloh 

 

u k l á d á  

 

všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony 

vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2019 do účetních výkazů 

za období leden – červen 2020 

 

d o p o r u č u j e 

  

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem 

zřízených příspěvkových organizací za rok 2019, dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

1882/41RM/2020 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu 

Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů v lokalitě – na pozemku parc.č. 4647/3  

v k.ú. Havířov - město v rozsahu přílohy  
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1883/41RM/2020 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ – uzavření  

Dodatku č. 1 k SoD č. 862/OÚR/19__________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 862/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 3 612 547,87 Kč bez DPH  

(4 371 182,92 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy, 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 862/OÚR/19 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 1 058 936,01 Kč bez DPH  

(- 1 281 312,57 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy, 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 862/OÚR/19 související 

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení, 

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 862/OÚR/19 na provedení stavby  

„Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ v rozsahu bodů 1  

až 3 tohoto usnesení s dodavatelem STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem 

Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín, IČO: 257 53 473. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 862/OÚR/19 ze dne 22.10.2020 

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 862/OÚR/19  

ze dne 22.10.2019 

Z: vedoucí OÚR 

T: 04/2020 

 

2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení  

o změně závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: do 15 dnů ode dne  

    uzavření Dodatku č. 1 

 

 

1884/41RM/2020 - Městská hromadná doprava – prodloužení platnosti regulačních opatření_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení platnosti regulačních opatření v přepravním systému Městské 

hromadné dopravy Havířov provozovaném dopravcem ČSAD Havířov a.s.,  
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na dobu od 24.03.2020 06:00 hod. 

do doby ukončení platnosti krizového opatření přijatého Vládou ČR, kterým byl 

omezen volný pohyb osob takto: 

 

1. Omezit užívání předních dveří ve všech autobusech MHD Havířov. 

2. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými a dalšími dveřmi. 

3. Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu  

a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.  

4. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle.  

 

 

1885/41RM/2020 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku ze psů, ve znění přílohy č. 1. 

 

 

1886/41RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, 

kteří splnili podmínky „Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na 

výměnu kotlů - II.“ dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019: 

 1. J. B., ………………………….. 

     Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

     Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

2. M. M., ……………………….. 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

3. P. K., ………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 

majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 08/2020 
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1887/41RM/2020 - Změna výše pořizovací ceny učebny v přírodě - ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace, IČO: 61988723 změnu výše pořizovací ceny učebny 

v přírodě z finanční částky 400 000,00 Kč na finanční částku 427 000,00 Kč 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Základní škola 

F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723  

nabytí učebny v přírodě do vlastnictví zřizovatele 

 

 

1888/41RM/2020 - Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu uplynutí funkčního 

období: 

 

paní Ing. Evy Šillerové při Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 

okres Karviná ke dni 18. 4. 2020 

 

j m e n u j e 

 

paní Ing. Evu Šillerovou členkou školské rady při Základní škole  

Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ke dni 19. 4. 2020 

 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. OŠK přípravou jmenovacího dekretu členky školské rady 

2. primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu 

 

u k l á d á 

 

1. zaslat písemné oznámení o jmenování stávající členky školské rady na další  

funkční období  

2. informovat základní školu o jmenovaném členovi školské rady 

3. předat jmenovací dekret člence školské rady                                                                        

        Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                    T: 17.04.2020 
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1889/41RM/2020 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

na rok 2020, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím takto:  

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

Organizace IČO: 70958122 ve výši 2 400 Kč na dofinancování odměňování 

v ostatních osobních nákladech (dále jen OON) 

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

IČO: 61988723 ve výši 23 600 Kč na dofinancování OON 

3. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace, IČO: 48805289 ve výši 7 000 Kč na dofinancování OON 

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

IČO: 48805513 ve výši 20 100 Kč na dofinancování OON 

5. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 ve výši 2 000 Kč na dofinancování OON 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 9 700 Kč, z toho: 

4 900 Kč na dofinancování OON 

4 800 Kč na dofinancování v prostředcích na platy včetně zákonných odvodů 

(dále jen PNP) 

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

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 20 500 Kč, z toho: 

3 100 Kč na dofinancování OON 

17 400 Kč na dofinancování PNP 

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

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 38 400 Kč, z toho: 

4 000 Kč na dofinancování OON 

34 400 Kč na dofinancování PNP 

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

IČO: 48805475 ve výši 33 000 Kč, z toho: 

22 800 Kč na dofinancování OON 

10 200 Kč na dofinancování PNP 

10. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 29 100 Kč, z toho: 

11 700 Kč na dofinancování OON 

17 400 Kč na dofinancování PNP 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 120 700 Kč, z toho: 

16 500 Kč na dofinancování OON 

104 200 Kč na dofinancování PNP 

12. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO:  48805271 ve výši 95 200 Kč na dofinancování PNP 

13. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 3 000 Kč na dofinancování OON 
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14. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958149 ve výši 20 400 Kč, z toho: 

2 500 Kč na dofinancování OON 

17 900 Kč na dofinancování PNP 

15. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková  

organizace, IČO: 75027569 ve výši 14 000 Kč na dofinancování OON 

16. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 11 900 Kč na dofinancování OON 

17. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

ve výši 14 100 Kč na dofinancování OON 

18. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 11 500 Kč na 

dofinancování OON 

19. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 2 200 Kč na dofinancování OON 

20. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková  

organizace, IČO: 70958220 ve výši 8 200 Kč na dofinancování OON 

21. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

ve výši 4 800 Kč na dofinancování OON 

22. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 13 000 Kč na dofinancování OON 

23. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 7 500 Kč na dofinancování OON 

24. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  

organizace, IČO: 61988588 ve výši 15 200 Kč na dofinancování OON 

25. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková  

organizace, IČO: 70958297 ve výši 4 200 Kč na dofinancování OON 

26. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

ve výši 21 600 Kč na dofinancování OON 

27. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 3 300 Kč na dofinancování OON 

28. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 7 400 Kč na dofinancování OON 
29. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 9 700 Kč na dofinancování OON 
30. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710  

ve výši 5 000 Kč na dofinancování OON 
31. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

IČO: 70958254 ve výši 5 200 Kč na dofinancování OON 
32. Mateřské škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262 ve výši 4 300 Kč na dofinancování OON 
33. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 3 700 Kč na dofinancování OON 
34. Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

organizace, IČO: 70958203 ve výši 5 300 Kč na dofinancování OON 
35. ASTERIX - středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO:  75085747 ve výši 67 700 Kč na dofinancování PNP 
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 
2020 výše uvedené usnesení 

          Z: vedoucí EO 

          T: červen 2020 
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1890/41RM/2020 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

ZŠ Moravská Havířov_____________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci paní Mgr. Elišky Tomíčkové na vedoucí pracovní místo ředitelky 
Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 
organizace, IČO: 70958131, ke dni 31.10.2020 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 
 
1. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové  

organizace Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres 
Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 

2. Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 
 

u k l á d á 

 
1. zveřejnit Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení na úřední desce  

2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  
řízení a konkurzních komisí, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. o podání 
návrhů na jmenování členů konkurzní komise tyto subjekty:   

    - zřizovatele ZŠ Moravská Havířov, 
    - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
    - právnickou osobu vykonávající činnost ZŠ Moravská Havířov, 
    - Českou školní inspekci,  
    - školskou radu při ZŠ Moravská Havířov.    

Z: vedoucí OŠK 
         T: červen 2020 

 

                                        

1891/41RM/2020 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2020-2022“__________  

 
Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu  města Havířova  
schválit financování čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov 
2020-2022“ z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury v letech 2021 
až 2022, a to do výše 302 500 Kč včetně DPH v roce 2021 a 302 500 Kč včetně 
DPH v roce 2022 
uložit odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2021  
a na rok 2022 financování provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. 
věku Havířov 2020-2022" 
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1892/41RM/2020 - VZ/110/OŠK/20 - „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ  
na ul. V. Nezvala 1/801, Havířov-Město“ – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/110/OŠK/20 – „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ  
na ul. V. Nezvala 1/801, Havířov-Město“ (číslo stavby 19008) od společnosti 
MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová-Poruba, IČ: 25819909 s  nabídkovou 
cenou 1 986 860,71 Kč bez DPH  

- o pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/110/OŠK/20 –  
„Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala 1/801,  
Havířov-Město“ (číslo stavby 19008) takto: 

 
2. místo:   ERVO stavby, spol. s.r.o., Budovatelů 771/1,  

 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 25876333  
 s nabídkovou cenou 1 998 862,96 bez DPH 

3. místo:   VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice,  
 IČ: 45194980 s nabídkovou cenou 2 177 164,72 Kč bez DPH 

4. místo:  DK ROOF s.r.o., Hlávkova 447/5, Přívoz, 702 00 Ostrava,  
 IČ: 26812584 s nabídkovou cenou 2 477 014,00 Kč bez DPH 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstkyni primátora pro školství a kultury podpisem oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
VZ/110/OŠK/20 – „Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ  
na ul. V. Nezvala 1/801, Havířov-Město“ (číslo stavby 19008) 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/110/OŠK/20 – „Rekonstrukce 
střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala 1/801, Havířov-Město“ (číslo 
stavby 19008) 

Z: vedoucí OŠK 
T: 04/2020 

 

 
1893/41RM/2020 - Pořízení a vyřazení investičního majetku - ZŠ M. Kudeříkové Havířov____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 
1. pořízení investičního majetku: 

- zahradní žací traktor HECHT 5114 v pořizovací ceně 50 000,00 Kč  
včetně DPH 
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2. vyřazení investičního majetku:  

- zahradní žací traktor Husquarna 150, invent. č. HIM/003 v pořizovací  

ceně 62 200,00 Kč včetně DPH 

 

 

1894/41RM/2020 - Žádost o výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie______________________       
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Úřadu práce ČR - Kontaktního pracoviště Havířov, IČO: 72496991,  

o bezplatný pronájem prostor Sportovní haly Slávie na ul. Astronautů 2, 

Havířov-Město, pro konání prezentační výstavy „Volba povolání Havířov 

2020“ dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie Úřadu práce ČR, Kontaktnímu 

pracovišti Havířov, IČO: 72496991, pro pořádání prezentační výstavy „Volba 

povolání Havířov 2020“ dne 4. 11. 2020 s tím, že náklady související 

s užíváním vypůjčených prostor budou hrazeny z rozpočtu organizačního 

odboru MMH - OJ 6 

 

p o v ě ř u j e  
 
vedoucí organizačního odboru MMH vystavením objednávky na služby spojené 
s konáním prezentační výstavy „Volba povolání Havířov 2020“ ve Sportovní 
hale Slávie 

          Z: vedoucí ORG 

          T: duben 2020 
 

 

1895/41RM/2020 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2020___ 

 
Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit přidělení výtěžku tomboly ve výši 36 690 Kč z Reprezentačního plesu 
statutárního města Havířova 2020 takto: 
1. ve výši 26 690 Kč paní M. R., nar. ………….,  

trvale bytem …………… kdy část výtěžku plesu bude použita na zakoupení 
televizoru, zařízení pokoje, pořízení a montáž žaluzií a bytového textilu, 

2. ve výši 4 000 Kč paní H. K., nar. ………….,   
trvale bytem ……………., t.č. na ………………….., kdy část výtěžku plesu 
bude použita na zakoupení kuchyňského vybavení a kuchyňského textilu  

3. ve výši 6 000 Kč paní R. C., nar. ……………,  
trvale bytem …………………., kdy část výtěžku plesu bude použita  
na zakoupení pračky a bytového textilu 
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1896/41RM/2020 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb_________________________      

 
Rada města Havířova  
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu zřizovací listiny zn. ZL/65/2018  ze dne 03. 12. 2018 
příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, IČO: 00847470, kterou se doplňuje text   Článku IV  
„Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace“ takto: 
 - vkládá se nový odstavec 3 a bod 3.1. tohoto znění: 

„3. Doplňková činnost: 
3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

1 až 3 živnostenského zákona.“ 
uložit odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny  
zn. ZL/65/2018 ze dne 03. 12. 2018 příspěvkové organizace  SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb v souladu s tímto usnesením 

pověřit podpisem dodatku zřizovací listiny zn. ZL/65/2018 ze dne 03. 12. 2018 
příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, primátora města a náměstkyni primátora pro sociální oblast 

 

 

1897/41RM/2020 - Změna v povodňové komisi________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

pana Radima Muchu z Povodňové komise města Havířova ke dni  6.4.2020 

 

j m e n u j e 

 

pana Ladislava Motyku členem  Povodňové komise města Havířova  

ke dni  7.4.2020 

 

 

1898/41RM/2020 - Písemnost adresovaná ZMH_______________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí dotaz manželů Vavříkových adresovaný Zastupitelstvu  

města Havířova  

schválit odpověď na dotaz manželů Vavříkových uvedenou v příloze č. 1   
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1899/41RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________ 
 

Rada města Havířova 

   

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01  

Havířov – Podlesí, přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na 

podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 

313 – MPSV státního rozpočtu, ve výši 12 992 000,-Kč a uzavření Smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitelku organizace SANTÉ  – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2020 

 

 

1900/41RM/2020 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 
 

Rada města Havířova  

   

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01  

Havířov – Podlesí, provedení technického zhodnocení svěřeného majetku, a to 

konkrétně rekonstrukci a modernizaci přístupového chodníku v areálu SANTÉ 

na ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí v celkové výši 157 300,- 

Kč včetně DPH. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2020 

 

 

1901/41RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov, Jaroslava 

Seiferta 1530/14, Havířov-Město, IČ 75139243, ve výši 39 371 000 Kč a 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
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p o v ě ř u j e 

 

ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

Z: ředitel DsH, p.o. 

T: květen 2020 

 

 

1902/41RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem seniorů  

Havířov, příspěvková organizace____________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, přijetí grantu Nadace OKD ve výši 

21.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Den na vesnici aneb staré časy na 

statku“ a uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu s Nadací OKD 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr. Milana Dlábka  

podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu s Nadací OKD 

 

Z: ředitel DsH  

T: duben 2020 

 

         

1903/41RM/2020 - Souhlas s přijetím nadačního příspěvku______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, přijetí 

nadačního příspěvku určeného na nákup prostředků ochrany zdraví a IT 

vybavení pro možnost podpory spojení při řešení náhlých situací klíčovými 

pracovníky v souvislosti s celosvětovým bojem s koronavirem Sars-CoV-2 a to 

ve výši 300 000 Kč od Nadace rozvoje zdraví, Sousední 1019/5, 735 64 

Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 60784458  

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku  

  

                 Z: ředitel SSmH 

T: duben 2020 
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1904/41RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova,  

mimořádná úprava postupů dle Zásad pro uzavírání nájemních smluv____  

 

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:  

a) Byt č. 8 o velikosti 0+1 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………….., 2. ………………. 

 

b) Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Česká 1199/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………… 

 

c) Byt č. 21 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 

d) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1063/7, Havířov - Město  

pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ……………………. 

 

e) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Stavbařská 319/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………. 

 

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 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

mimořádnou úpravu postupů dle Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

  

1905/41RM/2020 - 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. 4. 2020 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2 
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1906/41RM/2020 - UŘ/6/MRA/20 – „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města v roce 2020“- rozhodnutí o vyloučení dodavatelů z účasti v řízení___ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o vyloučení účastníků: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88,  

739 36 Bruzovice, IČO: 26807947 a LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 

542/53, 735 06 Karviná – Nové Město, IČO: 07588399, z účasti v zadávacím 

UŘ/6/MRA/20 – „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví 

města v roce 2020“, neboť údaje a doklady předložené těmito účastníky 

nesplňují zadávací podmínky, účastníci je ve stanovené lhůtě nedoložili  

a nebyly účastníky zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě 

žádosti podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů, s tím, že bližší specifikace důvodů pro vyloučení 

jednotlivých účastníků je uvedena v přílohách č. 1, 4 a 5 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí 

zadavatele o vyloučení obou účastníků z účasti v zadávacím řízení dle přílohy 

č. 4 a 5. 

 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníků z účasti v zadávacím řízení, ve znění 

přílohy č. 4 a 5.  

                 Z: vedoucí investičně 

            -provozního odboru 

                                                                          T: 15.4.2020 

 

           

1907/41RM/2020 - UŘ/612/MRA/19 - "Vyhrazená technická zařízení-výtahy – opakované 

 řízení" - rozhodnutí o námitkách proti vyloučení______________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
o námitkách stěžovatele Schindler CZ, a.s., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 27127010, proti rozhodnutí o vyloučení 
účastníka nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Vyhrazená technická zařízení-
výtahy - opakované řízení", zadávané formou užšího řízení, tak, že tyto námitky 
odmítá, neboť v námitkách není uvedeno, v čem je spatřováno porušení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
námitky tak nesplňují náležitosti požadované zákonem a k porušení zákona 
zadavatelem nedošlo  
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p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o 
rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á 
 
odeslat oznámení o rozhodnutí zadavatele o námitkách, ve znění přílohy č. 2 

        
     Z: vedoucí investičně 

          -provozního odboru 

          MRA, s.r.o. 
     T: 15.4.2020 

 

 

1908/41RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - zrušení rezervního fondu,  

zřízení investičního fondu, změna stanov_____________________________ 

 
Rada města Havířova  

 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  
1. žádost představenstva 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.“) o projednání a 
schválení změny stanov dle Přílohy č. 1 

2. schválení změny stanov HTS, a.s. Radou města Havířova jako jediným  
akcionářem  vykonávající působnost valné hromady společnosti HTS, a.s. 
dne 6.4.2020 

schválit dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
1. změnu stanov společnosti HTS, a.s. dle Přílohy č. 2 
2. nové znění stanov společnosti HTS, a.s. dle Přílohy č. 3 

 

 

1909/41RM/2020 - CEVYKO a.s. – splacení peněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

      

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí uzavření akcionářské smlouvy dne 16.3.2020 ve znění 

uvedeném v Příloze č. 1 (dále jen „Akcionářská smlouva“) mezi statutárním 

městem Havířov, společností ASOMPO, a.s. a Spolkem pro nakládání 

s komunálním odpadem, z.s., jenž jsou akcionáři obchodní společnosti 

CEVYKO a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 08599254 (dále jen „společnost CEVYKO a.s.“)  
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schválit pro rok 2020 

1. dle Článku VII odst. 3 písm. a) Akcionářské smlouvy poskytnutí finančních  

prostředků na zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. tím, že 

statutární město Havířov upíše 3.150 ks nových kmenových akcií na jméno a 

splatí za ně peněžitý vklad ve výši 3.150.000,- Kč, vše do 30.9.2020,  jestliže 

valná hromada společnosti CEVYKO a.s. do 30.6.2020 rozhodne o zvýšení 

základního kapitálu společnosti o částku alespoň 9.000.000,-Kč  

2. dle Článku VII odst. 8 Akcionářské smlouvy uzavření dohody o upsání  

9.000 ks kmenových akcií na jméno upisovaných na zvýšení základního 

kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 9.000.000,-Kč mezi akcionáři 

statutárním městem Havířov, společností ASOMPO, a.s. a Spolkem pro 

nakládání s komunálním odpadem, z.s., dle které statutární město Havířov 

upíše akcie dle bodu 1 tohoto usnesení 

uložit 

1. dle Článku VII odst. 4 Akcionářské smlouvy zástupci statutárního města  

Havířov hlasovat společným jednáním ve shodě na valné hromadě 

společnosti CEVYKO a.s., která se bude konat do 30. 6. 2020, pro přijetí 

usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 

9.000.000,-Kč, upsáním 9.000 ks nových kmenových akcií na jméno 

upisovaných na základě dohody všech akcionářů, podle které statutární město 

Havířov upíše celkem 3.150 ks nových akcií, společnost ASOMPO, a.s. upíše 

celkem 3.150 ks nových akcií a Spolek pro nakládání s komunálním 

odpadem, z.s. upíše celkem 2.700 ks nových akcií  

2. ekonomickému odboru po schválení usnesení valné hromady společnosti  

CEVYKO a.s. o zvýšení základního kapitálu převést peněžitý vklad ve výši 

3.150.000,- Kč na bankovní účet společnosti 

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2020 

  

pověřit náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o upsání 

akcií v souladu s tímto usnesením Zastupitelstva města Havířova  

 

                                                                                                                    

1910/41RM/2020 - ČSAD Havířov a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti____  
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

navrhnout podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v obchodní společnosti ČSAD 

Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí,  

IČO 45192081 (dále též „společnost ČSAD Havířov a.s.“) zvolení pana 

Henryka Szypku do funkce člena dozorčí rady společnosti ČSAD Havířov a.s. 

uložit zaslat návrh zástupce města v dozorčí radě společnosti ČSAD  

Havířov a.s. 
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1911/41RM/2020 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Jednací řád Zastupitelstva města 

Havířova ve znění dle Přílohy č. 1 

 

 

1912/41RM/2020 - Přijetí daru______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

přijetí daru ve formě 50 Ks respirátorů FFP2, N95 v celkové hodnotě 

9.000,00 Kč vč. DPH od společnosti VINAMET CZ s.r.o., Dělnická 566/12, 

736 01 Havířov-Město, IČ: 26845148 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora podpisem darovací smlouvy dle přílohy se společností VINAMET 

CZ s.r.o., Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město, IČ: 26845148 

 

  

1913/41RM/2020 - Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 
se bude konat v Kulturním domě RADOST, dle přílohy.  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města určením termínu konání 13. zasedání Zastupitelstva města 
Havířova. 

 

  

1914/41RM/2020 - Přijetí finančního daru____________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
přijetí finančního daru ve výši 50.000 Kč vč. DPH od manželů  
I. a D. G., bytem ………………………, č. účtu ………………………. 
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p o v ě ř u j e  
 
primátora podpisem darovací smlouvy. 

 

 

1915/41RM/2020 - Přijetí daru______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  
 
přijetí daru ve formě jednorázových roušek v hodnotě 20 000 Kč od společnosti 
Globus ČR, v.o.s., Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9- Čakovice, IČ: 63473291 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem darovací smlouvy 

                                                                                                                                       
Z: vedoucí OSV 
T: duben 2020 

 

 

1916/41RM/2020 - Prodej roušek veřejnosti___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pořízení rouškomatu formou výpůjčky od LUMO plus s.r.o., Okružní 851/30, 

734 01 Karviná-Ráj, IČ: 25824015 minimálně po dobu trvání povinnosti 

nosit roušku 

 

2. prodej textilních roušek veřejnosti prostřednictvím rouškomatu  

za cenu 50 Kč/ks 

 

3. úhradu rozdílu nákupní a prodejní ceny roušek z rozpočtu města Havířova  

 

4. úhradu ve výši 5% z prodejní ceny roušek veřejnosti dodavateli LUMO  

plus s.r.o., Okružní 851/30, 734 01 Karviná-Ráj, IČ: 25824015 jako poplatek 

za zajištění provozu rouškomatu 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA v. r.    Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

 primátor města      náměstek primátora   

        pro ekonomiku a správu majetku 

         


