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USNESENÍ
ze 42. schůze Rady města Havířova
konané dne 20.04.2020

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

PŘEHLED USNESENÍ
z 42. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.04.2020
1917/42RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 42. schůze RMH, konané dne 20.04.2020
1918/42RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů ze 41. schůze RMH, konané dne 6. dubna 2020
1919/42RM/2020 - Schválení pořadu 42. schůze RMH, konané dne 20.04.2020
1920/42RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 42. RMH
1921/42RM/2020 - „Rozšíření MKDS o 4 kamerové body“ – změny v projektu
Schválení nabytí majetku v souvislosti s rozšířením stávajícího MKDS
1922/42RM/2020 - Přidělení obecního bytu
1923/42RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
1924/42RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
1925/42RM/2020 - Prodej části pozemku parc. č. 3835/1, k. ú. Havířov-město a zřízení
služebnosti
1926/42RM/2020 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město
1927/42RM/2020 - Výpůjčka částí pozemků parc. č. 4016, 4026 a 4028/3, k. ú. Havířov-město
1928/42RM/2020 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 7. část“
1929/42RM/2020 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 8. část“
1930/42RM/2020 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 9. část“
1931/42RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
1932/42RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí
1933/42RM/2020 - Odklad účinnosti usnesení rady města
1934/42RM/2020 - Ukončení smlouvy o umístění reklamního zařízení dohodou
1935/42RM/2020 - Souhlas s podnájmem a umístěním sídla společnosti
1936/42RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
1937/42RM/2020 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2020/2021 - změna termínu
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1938/42RM/2020 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2020
1939/42RM/2020 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku řediteli
Polské školy Havířov
1940/42RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ Gen. Svobody Havířov
1941/42RM/2020 - Souhlas s dotací PO - MŠ Petřvaldská Havířov
1942/42RM/2020 - „Modernizace odborné učebny F-Ch – Dodávka nábytku a nábytkového
vybavení“ - posouzení podmínek zadávacího řízení na VZMR
– ZŠ Mládežnická Havířov
1943/42RM/2020 - Realizace sprchových koutů a změna výše nájmu - MŠ U Stromovky
Havířov
1944/42RM/2020 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO
za 2. pololetí roku 2019
1945/42RM/2020 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 2. pololetí roku 2019
1946/42RM/2020 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty
1947/42RM/2020 - Schválení účetních závěrek za rok 2019 městem zřízených
příspěvkových organizací
1948/42RM/2020 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 1. čtvrtletí 2020
1949/42RM/2020 - Zrušení zkoušky z místopisu pro řidiče vozidel taxislužby v Havířově
1950/42RM/2020 - Zrušení zkušební komise pro zkoušku řidičů taxislužby
1951/42RM/2020 - Žádost o dotaci na ochranné pomůcky a prostředky pro veřejnou dopravu
1952/42RM/2020 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1953/42RM/2020 - OŘ/50/ORG/20 - Úplatné nabytí práv k licenčním službám - rozhodnutí
o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy
1954/42RM/2020 - Datové centrum - zahájení zadávacího řízení
1955/42RM/2020 - ZPŘ/111/OÚR/20 - „ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního hřiště“
- rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy
1956/42RM/2020 - OŘ/36/ORG/20 - „Nákup výpočetní techniky“ - rozhodnutí o výběru
a o uzavření smlouvy
1957/42RM/2020 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova, doplnění
programu ZMH
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1958/42RM/2020 - Přemístění Stálé výstavní expozice
1959/42RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
1960/42RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu MSK a s uzavřením Smlouvy
o poskytnutí dotace
1961/42RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020-2021 z rozpočtu MSK, s uzavřením
Smlouvy o poskytnutí dotace a Dodatku č. 2
1962/42RM/2020 - Souhlas s přijetím věcného daru
1963/42RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku
1964/42RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1965/42RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
1966/42RM/2020 - UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2,
Havířov-Město“- výběr dodavatele
1967/42RM/2020 - Změna usnesení č. 1916/41RM/2020
1968/42RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“- zrušení
zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení
1969/42RM/2020 - Výjimka z organizačního řádu MMH – opatření COVID-19
1970/42RM/2020 - Jmenování 1. statutárního a 2. zástupce ředitele Městské policie Havířov
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USNESENÍ
z 42. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.04.2020
1917/42RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 42. schůze RMH, konané dne 20.04.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 42. schůze Rady města Havířova, konané
dne 20.04.2020
pana Mgr. Daniela VACHTARČÍKA
1918/42RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů ze 41. schůze RMH, konané dne 6. dubna 2020___
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 41. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 06.04.2020.
1919/42RM/2020 - Schválení pořadu 42. schůze RMH, konané dne 20.04.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 42. schůze Rady města Havířova, konané dne 20. dubna 2020
dle přílohy upravené takto:
Doplnění programu o body:
51. Změna usnesení č. 1916/41RM/2020
52. „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“
- zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení
53. Výjimka z organizačního řádu MMH - úřední dny
54. Jmenování 1. statutárního a 2. zástupce ředitele Městské policie Havířov
1920/42RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 42. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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vypouští
úkoly krátkodobé
1686/36RM/2020
1754/37RM/2020
1769/37RM/2020
1792/37RM/2020
1851/39RM/2020
1852/39RM/2020

1899/41RM/2020
1903/41RM/2020
1906/41RM/2020
1907/41RM/2020

Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování
bikesharingu
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Výpůjčka dřevěných prodejních domků
Poskytnutí finančního daru
UŘ/612/MRA/19 – „Vyhrazená technická zařízení výtahy – opakované řízení“- rozhodnutí o vyloučení
dodavatelů z účasti v řízení
UŘ/611/MRA/19 – „Sanace obytného domu na ul.
Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí – opakované
řízení“- rozhodnutí o vyloučení dodavatelů z účasti
v řízení
Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy
o poskytnutí dotace
Souhlas s přijetím nadačního příspěvku
UŘ/6/MRA/20 – „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města v roce 2020“- rozhodnutí
o vyloučení dodavatelů z účasti v řízení
UŘ/612/MRA/19 - "Vyhrazená technická zařízení-výtahy
– opakované řízení" - rozhodnutí o námitkách proti
vyloučení

1921/42RM/2020 - „Rozšíření MKDS o 4 kamerové body“ – změny v projektu
Schválení nabytí majetku v souvislosti s rozšířením stávajícího MKDS____
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o změně programu financování investičního projektu „Havířov Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o 4 kamerové body“
schvaluje
v souladu s článkem III odst. 3. bodem 3.2. Zásad hospodaření s majetkem
města zn. ZS/7/ZMH/2014 nabytí majetku v souvislosti s rozšířením stávajícího
Městského kamerového dohlížecího systému o čtyři kamerové body na území
města Havířova financovaného z programu č. 314 090 Podpora bezpečnosti
v obcích v souvislosti s migrací v předpokládané výši 500 000,00 Kč
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. nabytí movitého majetku v souvislosti s pořízením termovize v pořizovací
hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města financovaného z programu
č. 314 090 Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací
v předpokládané výši 1 200 000,00 Kč
2. nabytí nemovitého majetku týkající se rozšíření veřejného osvětlení
financovaného z programu č. 314 090 Podpora bezpečnosti v obcích
v souvislosti s migrací v předpokládané výši 450 000,00 Kč
3. navýšení výdajové části rozpočtu městské policie (OJ 12) o částku v celkové
výši 1 700 000,00 Kč na realizaci projektů v rámci programu Podpora
bezpečnosti v obcích souvislosti s migrací „Havířov – Pořízení termovize
pro MP Havířov“ „Havířov – Rozšíření Městského kamerového dohlížecího
systému o 4 kamerové body“
4. navýšení výdajové části rozpočtu odboru komunálních služeb (OJ 8)
o částku 450 000,00 Kč na realizaci projektu v rámci programu Podpora
bezpečnosti v obcích souvislosti s migrací „Havířov – Rozšíření veřejného
osvětlení na ulici Nad Tratí, Havířov-Dolní Suchá“
uložit ekonomickému odboru
1. zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu
na rok 2020 přijetí státní účelové dotace v celkové výši 2 150 000,00 Kč
v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací
do příjmů města
2. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2020 navýšení výdajové
části rozpočtu OJ 12 o částku ve výši 1 700 000,00 Kč a OJ 8 o částku ve
výši 450 000,00 Kč na realizaci výše uvedených projektů
1922/42RM/2020 - Přidělení obecního bytu___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení obecního bytu č. 17 o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve výši sazby
nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě na
ul. …………………………. p. V. B., t.b. ……………………………. pod
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv
k uvolněným
bytům
v majetku města Havířova
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1923/42RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. M. Š. trvale bytem …………………………….
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2 v domě na ul.
……………………………., jehož nájemci jsou manž. L. M. a P. M.
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. J. B., trvale bytem …………………………….
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+2 v domě na ul.
……………………………., jehož nájemkyní je jeho matka p. I. B.
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. E. F. trvale bytem ………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+2 v domě na ul.
……………………………., jehož nájemcem je p. K. H.
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
přistoupení p. E.
T.
a
J.
T.,
trvale
bytem
……………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3
v domě na ul. ……………………………., jehož nájemkyní je p. L. H.,
matka p. E. T.
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. N. K., trvale bytem …………………………….
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 14, vel. 1+2 v domě na ul.
…………………………., jehož nájemci jsou její rodiče manž. K. K. a R. K.
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
přistoupení p. J.
P.
a
D.
P.,
trvale
bytem
……………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2
v domě na ul. ……………………., jehož nájemkyní je p. A.P., matka p. J. P.
1924/42RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na …………….s p. E. K., t.b. ………..… pod
podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
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- nájemní smlouva bude s p. E. K. uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude
uhrazena splátkami ve výši 600,00 Kč/měsíc
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ………s p. J. Z., t.b. …………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. J. Z. uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude
uhrazena splátkami ve výši 700,00 Kč/měsíc
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ……………………………. s p. D. K., t.b.
…………………………….pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv uvolněným bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená
jistota bude uhrazena splátkami ve výši 900,00 Kč/měsíc
1925/42RM/2020 - Prodej části pozemku parc. č. 3835/1, k. ú. Havířov-město a zřízení
služebnosti______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k části pozemku arc.č. 3835/10, k.ú.
Havířov-město v majetku povinné společnosti Autodům Vrána s.r.o., se sídlem
Havířov-Město, Železničářů 1492/3, IČO: 26826399, spočívající v umístění
sítě, vedení, provozování, opravování, udržování a odstraňování veřejného
osvětlení včetně sloupů a v zajištění přístupu a příjezdu ve prospěch vlastníka
inženýrské sítě - oprávněného statutárního města Havířov, za smluvní
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH na dobu neurčitou
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc. č. 3835/1,
ost. plocha, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2400-8/2020 a nově
označenou jako pozemek parc.č. 3835/10 o výměře 189 m2, katastrální území
Havířov-město, společnosti Autodům Vrána s.r.o., se sídlem Havířov-Město,
Železničářů 1492/3, IČO: 26826399, za účelem zvětšení odstavné a
manipulační plochy z důvodu dopravní bezpečnosti, a to za tržní cenu ve výši
640,00 Kč/m2, celkem tedy za 120.960,00 Kč + 3.400,00 Kč za zpracování
znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
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1926/42RM/2020 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m2,
k. ú. Havířov-město, panu M. F., ……………………………., za účelem
zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností
od 1. 6. 2020, nájemné ve výši 242,20 Kč/rok
a
ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m2,
k. ú. Havířov-město, panu V. J., ……………………………., dohodou ke dni
31. 5. 2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o pachtu pozemku a dohody o ukončení pachtu pozemku
ukládá
ekonomického odboru vyhotovit smlouvu o pachtu pozemku a dohodu
o ukončení pachtu pozemku v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2020
1927/42RM/2020 - Výpůjčka částí pozemků parc. č. 4016, 4026 a 4028/3, k. ú. Havířov-město
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku částí pozemků parc. č. 4016, 4026 a 4028/3, k. ú. Havířov-město
o výměře 80 m2, panu Ing. M. B., bytem …………………………….
za účelem umístění 4 kusů lavic s posezením, houpacích sítí, lehátek, na
dobu 10 let a je současně podmíněna vlastnictvím pozemku parc. č. 4032
včetně stavby čp. 1506, k. ú., Havířov-město, stavba hospůdky „ U Jeníka“
pod Letním kinem, a to za podmínek stanovených odborem komunálních služeb
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemků v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2020
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1928/42RM/2020 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 7. část“____________________
Rada města Havířova
schvaluje
- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc. č. 24, 60, 82, 44, 1/1, 1/11,
1/9, 28/3, 22/1, 32, 326/1, 227, 1/10, 381, 379/1, 382/1, 382/2, 375, 373,
374/2, 374/1, 372, 43/1, 392/1, 545/43, 545/44, 545/45, 545/40, 545/46,
545/23, 545/26, k. ú. Šumbark (dále jen „pozemky“) o výměře cca 1.846,03
m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene, maximálně na dobu 24 měsíců
- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu
za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle
geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu
neurčitou ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a
výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS
Havířov-Šumbark, 7. část“
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce a budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
1929/42RM/2020 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 8. část“____________________
Rada města Havířova
schvaluje
- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc. č. 365/1, 375, 379/1, 381,
1/9, 28/3, 23, 392/2, 392/1, 545/39, 1198/2, 1197/1, 1197/2, 391/2, 1203/8,
391/1, 1198/3, 1197/4, 1203/1, k. ú. Šumbark (dále jen „pozemky“) o výměře
cca 1.452,18 m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců
- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu
za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m 2 + DPH dle
geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu
neurčitou
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ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny
plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS HavířovŠumbark, 8. část“
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce a budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
1930/42RM/2020 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 9. část“____________________
Rada města Havířova
schvaluje
- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc. č. 545/39, 545/38, 545/37,
545/31, 545/40, 545/30, 545/9, 545/10, 545/29, 545/28, 545/27, 545/25,
545/7, 545/24, 545/26, 545/23, 545/5, 545/46, 545/20, 545/4, 545/19, 545/47,
545/18, 545/13, 545/48, 43/1, 60, 559/1, 392/1, 569, 560/1, 626/1, 81, 702/3,
700/1, 701, 688/1, k. ú. Šumbark (dále jen „pozemky“) o výměře
cca 1.717,23 m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců
- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu
za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle
geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu
neurčitou
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny
plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„REKO MS HavířovŠumbark, 9. část“
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
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ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce a budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
1931/42RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.
č. 1880/2, 1882/2, 1896, 1930, k. ú. Bludovice spočívající v povinnosti strpět
uložení vodovodních řadů, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly
a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže
vodovodních řadů a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování
trvalých porostů ovocných či lesních stromů, víceletých keřů nad uloženými
vodovodními řady v rámci stavby „Havířov-Bludovice, ul. Strmá, Dělící,
Těšínská-rekonstrukce vodovodních řadů “ za jednorázovou úhradu ve výši
173.600,00 Kč + DPH, o výměře 868,00 m2 dle GP č. 4820-19/2020
ze dne 4. 3. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem:
28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
1932/42RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,47 m2 v suterénu
obytného domu Dlouhá třída 901/22, Havířov-Město, p. Marianu Bonczkovi,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
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- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 137,21 m2 v 1. nadzemním podlaží hlavní budovy zdravotního
střediska ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, spol. HARV shop
s.r.o., IČO: 05365996, jako kancelář a sklad internetového obchodu,
za podmínek:
- nájemné 450,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,45 m2 v suterénu
obytného
domu
ul.
Čelakovského
1594/2b,
Havířov-Podlesí,
p. Denice Hutové a p. Stanislavu Waszutovi, jako sklad pro vlastní potřebu,
za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
4. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 71,44 m2 v přízemí obytného domu Národní třída 579/8, HavířovMěsto, nájemkyni p. Evě Střízkové, IČO: 22975675, dohodou k 30. 4. 2020
5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 71,44 m2 v přízemí obytného domu Národní třída 579/8,
Havířov-Město, spol. Egapspol s.r.o., IČO: 08950687, jako snack bar,
za podmínek:
- nájemné 1.401,00 Kč/m2/rok bez DPH za prostor o výměře 22,29 m2
- nájemné 1.336,00 Kč/m2/rok bez DPH za prostor o výměře 49,15 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2020
6. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 61 m2 v suterénu obytného domu ul. Mládí 1100/10, HavířovŠumbark, spolku TAEKWONDO W.T.F. Havířov z. s., IČO: 06708862,
jako schůzovní místnost pro členy spolku, za podmínek:
- nájemné 500,00 Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2020
1933/42RM/2020 - Odklad účinnosti usnesení rady města_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odklad účinnosti usnesení Rady města Havířova ze dne 10. 2. 2020
č. 1661/36RM/2020 ve věci zvýšení nájemného za prostory sloužící
k podnikání o průměrnou inflaci stanovenou ČSÚ za rok 2019 ve výši 2,8 %,
z původní účinnosti od 1. 7. 2020 na účinnost od 1. 1. 2021

14
USNESENÍ
ze 42. schůze Rady Města Havířova
konané dne 20.04.2020

1934/42RM/2020 - Ukončení smlouvy o umístění reklamního zařízení dohodou_____________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení smlouvy o umístění reklamního zařízení – vitríny na budově Dlouhá
tř. 470/17, Havířov-Město, nájemci p. Tomáši Kovalčíkovi, IČO: 67712622,
dohodou k 30. 4. 2020
1935/42RM/2020 - Souhlas s podnájmem a umístěním sídla společnosti____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. nájemkyni části nemovité věci – místností č. 108 a 109 o celkové výměře
39,60 m2 v 1. poschodí části H budovy Radnice č. p. 86, Svornosti 2,
Havířov-Město, Ing. Renátě Lokosové, IČO: 73354686, podnájem pro spol.
Reality FALCON s.r.o., sídlo: Havířov, zast. jednatelkou Ing. Renátou
Lokosovou, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
2. umístění sídla společnosti Reality FALCON s.r.o., v budově Radnice č. p. 86,
Svornosti 2, Havířov-Město, po dobu trvání podnájemního vztahu
1936/42RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí_______________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací města Základní škola
F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723:
1. ve výši 30 000,00 Kč u poskytovatele dotace – Nadace ČEZ, Duhová 1531/3,
140 53 Praha 4, IČ: 26721511 na projekt „Čtenářské a relaxační koutky –
příjemné a bezpečné komunitní místo pro naše děti“
2. ve výši 97 000,00 Kč u poskytovatele dotace - Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023
na projekt „Obědy do škol“

15
USNESENÍ
ze 42. schůze Rady Města Havířova
konané dne 20.04.2020

1937/42RM/2020 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2020/2021 - změna termínu_____________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 1594/34RM/2020: "termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
do běžných tříd a logopedických tříd v mateřských školách zřizovaných
statutárním městem Havířov pro školní rok 2020/2021 ve dnech 4. a 5. května
2020, a to první den zápisu od 9:00 hod. do 16:00 hod. a druhý den zápisu
od 9:00 hod. do 12:00 hod."
schvaluje
termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do běžných tříd a logopedických
tříd v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Havířov pro školní
rok 2020/2021 ve dnech 4. až 15. května 2020
1938/42RM/2020 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2020_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2020, dle přílohy č. 1
1939/42RM/2020 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku řediteli
Polské školy Havířov______________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
osobní příplatek řediteli Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím
Havířov-Bludovice
Selská,
příspěvková
organizace,
IČO: 75027577 panu Mgr. Tomáši Labudkovi od 1. 5. 2020 dle přílohy č. 1
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr řediteli Základní školy a Mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková
organizace, IČO: 75027577
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pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platového výměru
řediteli Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2020
1940/42RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ Gen. Svobody Havířov_______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513
poskytovatel dotace:

Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR
Operační program potravinové
a materiální pomoci
Potravinová pomoc dětem ve vážné
sociální nouzi
271 450,20 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

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

1941/42RM/2020 - Souhlas s dotací PO - MŠ Petřvaldská Havířov________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
poskytovatel dotace:
název operačního programu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Operační program Potravinové
a materiální pomoci
Poskytnutí bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách
z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji - IV
150 000,00 Kč
bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

název projektu:

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:
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1942/42RM/2020 - „Modernizace odborné učebny F-Ch – Dodávka nábytku a nábytkového
vybavení“ - posouzení podmínek zadávacího řízení na VZMR
– ZŠ Mládežnická Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
posoudila
bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a
okruh dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Modernizace odborné učebny F-Ch – Dodávka nábytku a nábytkového
vybavení“ příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114
1. následné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ne
ne
ano
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

srpen 2020
nejpozději do 30. 9. 2020

5. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH

6. základní způsobilost:
čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel nemá daňové
nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného
zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.
7. profesní způsobilost:
- obdobě § 77 odstavec 1) a odstavec 2) písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), a to:
- ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky
8. ekonomická kvalifikace:
- nevyžadováno
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9. technická kvalifikace:
v obdobě § 79 odst. 2 písm. b) zákona, a to seznam významných dodávek
poskytnutých dodavatelem za poslední tři roky před zahájením zadávacího
řízení, s uvedením nejméně dvou dodávek, jejichž předmětem byla dodávka
blíže nespecifikovaného nábytkového vybavení, každá v minimálním
finančním objemu 750 000,00 Kč bez DPH.
10. další podmínky:
- záruka 24 měsíců
- účinnosti nabude smlouva dnem doručení oznámení dodavateli
o uveřejnění smlouvy v registru smluv nebo dnem doručení oznámení
zadavatele dodavateli o schválení financování této veřejné zakázky
Zastupitelstvem města Havířova, podle toho, která skutečnost nastane
později. V případě, že financování této veřejné zakázky nebude
Zastupitelstvem města Havířova schváleno do 22.6.2020, pozbude
smlouva k 22.6.2020 platnosti.
11. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 2
1943/42RM/2020 - Realizace sprchových koutů a změna výše nájmu - MŠ U Stromovky
Havířov_________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
realizaci sprchových koutů v příspěvkové organizaci města Mateřská škola
Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 ve výši 169 573,00 Kč
bez DPH, provedenou na náklady společnosti RESIDOMO, s.r.o. Gregorova
2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 05253268
s chvaluje
změnu výše nájmu příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Město
U Stromovky 60, IČO: 65890698 takto:
současný měsíční nájem ve výši 26.342,78 Kč bez DPH se navyšuje
na 32 370,28 Kč s účinnosti od 1. 5. 2020
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1944/42RM/2020 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO
za 2. pololetí roku 2019____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města:
- Městská knihovna Havířov, IČO 00601250 (dále jen „MK“),
- Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985 (dále jen „MKS“),
- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754 (dále jen
„SSRZ“),
za rok 2019 dle přílohy č. 1
2. přehled činnosti příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ
za 2. pololetí roku 2019, včetně stanovisek odborů MMH, dle přílohy č. 2
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - MK, MKS
a SSRZ – za 2. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2020
1945/42RM/2020 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 2. pololetí roku 2019___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města:
- Sociální služby města Havířova, IČO 60337583 (dále jen „SSmH“),
- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO 75139243
(dále jen „DSH“),
- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
IČO 00847470 (dále jen „SANTÉ“), za rok 2019 dle přílohy č. 1
2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 2. pololetí roku 2019
včetně stanoviska odboru sociálních věcí dle přílohy č. 2
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - SSmH, DSH
a SANTÉ za 2. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO
Z: vedoucí OSV
T: duben 2020
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1946/42RM/2020 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2020 do 31.10.2020 dle
přílohy č. 1 a č. 2
2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové byty
pro rok 2020 dle přílohy č. 3
1947/42RM/2020 - Schválení účetních závěrek za rok 2019 městem zřízených
příspěvkových organizací__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2019
příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1 - 3
schvaluje
účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019 příspěvkových
organizací zřízených městem
1. Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583
2. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243
3. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
IČO: 00847470
v rozsahu příloh č. 1 - 3
ukládá
vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2019
příspěvkových organizací zřízených městem
Z: vedoucí OSV
T: duben 2020
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem protokolů o schválení
účetních závěrek
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1948/42RM/2020 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 1. čtvrtletí 2020________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
v 1. čtvrtletí roku 2020 dle přílohy č. 1.
1949/42RM/2020 - Zrušení zkoušky z místopisu pro řidiče vozidel taxislužby v Havířově_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu
práce řidiče taxislužby na území města Havířova, ve znění dle přílohy.
1950/42RM/2020 - Zrušení zkušební komise pro zkoušku řidičů taxislužby_________________
Rada města Havířova
ruší
zkušební komisi k provádění zkoušky k prokazování znalosti místopisu,
právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti
obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Havířova, s termínem
účinnosti shodně s termínem účinnosti Obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce
řidiče taxislužby na území města Havířova.
1951/42RM/2020 - Žádost o dotaci na ochranné pomůcky a prostředky pro veřejnou dopravu
Rada města Havířova
schvaluje
1. podmínky pro poskytnutí dotace:
a) uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje;
b) poskytnout finanční prostředky získané z dotace dopravcům v závazku
veřejné služby;
c) doložit poskytovateli dotace do 31.07.2020 závěrečné vyúčtování
poskytnuté dotace;
d) uchovat písemné doklady dokazující účelné vyčerpání poskytnuté
dotace po dobu deseti let ode dne poskytnutí účelové dotace;
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e) přípustnými fakturami a paragony budou doklady s datem zdanitelného
plnění od 01.03.2020 do 30.04.2020; součástí podmínek bude také
prokázání jejich úhrady,
2. podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 227 tis. Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro dopravce veřejné dopravy ČSAD Havířov a.s,
prostřednictvím statutárního města Havířova na ochranné chemické
prostředky a ochranné pomůcky k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2, ve znění dle přílohy,
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město
1. podpisem žádosti Moravskoslezskému kraji o poskytnutí dotace
ve výši 227 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na ochranné
pomůcky a prostředky pro dopravce veřejné dopravy ČSAD Havířov a.s,
prostřednictvím statutárního města Havířova,
2. podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 227 tis. Kč na ochranné
pomůcky a prostředky pro veřejnou dopravu z rozpočtu Moravskoslezského
kraje mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov,
3. podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 227 tis. Kč na ochranné
pomůcky a prostředky pro veřejnou dopravu z rozpočtu Moravskoslezského
kraje mezi statutárním městem Havířov a dopravcem ČSAD Havířov a.s.
1952/42RM/2020 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (samostatně každá

4. varianty nabídky:

ne
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ne
ne
ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

6. hodnotící kritérium:

v období od 1. června 2020
do 31. října 2020
do 10 kalendářních dnů ode dne
předání staveniště
(samostatně každá komunikace)
Nejnižší nabídková cena včetně
DPH. Za nejnižší nabídkovou
cenu bude brán součet
nabídnutých cen za opravu 1m2
asfaltového povrchu vozovky
a za výškovou úpravu 1 ks
armatury inženýrských sítí
vynásobených předpokládaným
počtem v roce 2020 s ohledem
na aktuální stav

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne
starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých
za posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou
kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 3 stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky byla rekonstrukce nebo výstavba komunikace
pro motorová vozidla v minimální hodnotě 500.000 Kč bez DPH
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to osvědčení o autorizaci
nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru dopravní stavby pro
stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
11. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním
v minimální výši 2 000 000,00Kč
- záruka 36 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
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12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek
v Havířově“
Z: vedoucí OKS
T: 05/2020
1953/42RM/2020 - OŘ/50/ORG/20 - Úplatné nabytí práv k licenčním službám - rozhodnutí
o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy______________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o vyloučení účastníka NWT a.s., Hulín, nám. Míru 1217, 768 24,
okres Kroměříž, IČ: 63469511, z účasti v zadávacím řízení OŘ/50/ORG/20
„Úplatné nabytí práv k licenčním službám“ pro neprokázání složení
požadované jistoty a nezajištění jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty,
jak vyplývá z přílohy č. 5
2. o výběru dodavatele XEVOS Solutions s.r.o., se sídlem
709 00 Ostrava - Hulváky, 28. října 1584/281, IČO: 27831345, který
předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení
OŘ/50/ORG/20 - „Úplatné nabytí práv k licenčním službám“, jak vyplývá
z přílohy č. 2
3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/50/ORG/20 - „Úplatné
nabytí práv k licenčním službám“, s dodavatelem XEVOS Solutions s.r.o., se
sídlem 709 00 Ostrava-Hulváky, 28. října 1584/281, IČO: 27831345,
s nabídkovou cenou 4 127 421,12 Kč bez DPH (4 994 179,56 Kč včetně
DPH), po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru
a vyloučení
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
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ukládá
1. zajistit odeslání oznámení o vyloučení ve znění přílohy č. 5 prostřednictvím
společnosti Unitender, s.r.o.
Z: vedoucí ORG
T: do 2 pracovních dnů
od obdržení výpisu
z jednání Rady města
Havířova
2. zajistit odeslání oznámení o výběru ve znění přílohy č. 6 prostřednictvím
společnosti Unitender, s.r.o.
Z: vedoucí ORG
T: do 2 pracovních dnů
od obdržení výpisu
z jednání Rady města
Havířova
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
a vyloučení
1954/42RM/2020 - Datové centrum - zahájení zadávacího řízení__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Datové centrum“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

350 000,00 Kč
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7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení:

ode dne účinnosti smlouvy
(zveřejnění smlouvy
v registru - předpoklad druhá
polovina měsíce června 2020)

termín ukončení HW:

nejpozději do 90 kalendářních
dnů ode dne účinnosti smlouvy

termín ukončení SW včetně školení:

nejpozději do 45 kalendářních
dnů ode dne ode dne doručení
výzvy dodavateli k zahájení
(výzva nebude zaslána dříve,
než dodavatel předá zadavateli
ukončené plnění související
s HW)

9. kritérium hodnocení:

nejnižší nabídková cena
v Kč včetně DPH s váhou 100%

10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
a „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení“
12. technickou kvalifikaci:
- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam:
a) minimálně 3 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení, přičemž předmětem každé byla
dodávka serverů a diskových polí včetně instalace a implementace
v minimální hodnotě 7 000 000,00 Kč bez DPH/1 dodávka včetně
instalace a implementace, a to jak s ohledem na požadovaný předmět,
tak s ohledem na požadovanou minimální hodnotu
b) významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, a to minimálně 2 služeb, přičemž předmětem každé
byla instalace a implementace:
1. VMware
2. VEEAM
3. Microsoft Windows server
4. Microsoft SQL Sever
27
USNESENÍ
ze 42. schůze Rady Města Havířova
konané dne 20.04.2020

5. Oracle server
(poskytnutí požadovaných dodávek a služeb je možno prokázat buď
samostatně, nebo společně stejnou zakázkou, tzn. uvedením buď pouze 3
zakázek, nebo 4 až 13 zakázek)
- dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) zákona popis výrobků určených k dodání
13. podmínky zadávacího řízení:
- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením
- předložení dokladů v nabídce:
a) datasheety výrobce k výrobkům (katalogové listy) nebo prohlášení
výrobce za účelem prokázání kvality dodavatelem nabízených výrobků
b) seznam poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona
c) informace o tom, zda je dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno
v doporučení Komise 2003/361/ES
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona
předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 5 000 000 Kč
14. podmínky realizace:
- záruka 5 let u těchto zařízení: virtualizační server, diskové pole, FC SAN
switch, distribuční jednotka napájení, datový rozvaděč
- záruka 4 roky u těchto zařízení: zálohovací server, zálohovací storage,
páskový robot
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
pověřuje
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust.
§ 122 zákona
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
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1955/42RM/2020 - ZPŘ/111/OÚR/20 - „ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního hřiště“
- rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o vyloučení společnosti STAVIA - silniční stavby, a.s., se sídlem
718 00 Ostrava, Kunčičky, Střádalů 631/47, IČO: 25864092, z účasti v
zadávacím řízení ZPŘ/111/OÚR/20 - „ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního
hřiště“, neboť společnost neprokázala složení požadované jistoty nebo
nezajistila jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty
2. o výběru dodavatele EUROVIA CS, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Michle,
U Michelského lesa 1581/2, IČO: 45274924, který předložil ekonomicky
nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/111/OÚR/20 - „ZŠ 1. máje rekonstrukce školního hřiště“, jak vyplývá z přílohy č. 1
3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/111/OÚR/20 –
„ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního hřiště“ s dodavatelem EUROVIA CS,
a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Michle, U Michelského lesa 1581/2,
IČO: 45274924, s nabídkovou cenou 7 234 282,83 Kč včetně DPH (5 978
746,14 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí
o výběru
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
Z: vedoucí OPS
T: do 22.04.2020
2. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů dle
ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 22.04.2020
3. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele na
základě dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona
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4. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí
lhůty k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
1956/42RM/2020 - OŘ/36/ORG/20 - „Nákup výpočetní techniky“ - rozhodnutí o výběru
a o uzavření smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele CompuNet s.r.o., se sídlem 150 00 Praha 5 - Smíchov,
Zubatého 295/5, IČO: 27608514, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek
v zadávacím řízení
OŘ/36/ORG/20 - „Nákup výpočetní techniky“,
jak vyplývá z přílohy č. 1
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/36/ORG/20 - „Nákup
výpočetní techniky“ s dodavatelem CompuNet s.r.o., se sídlem
150 00 Praha 5 - Smíchov, Zubatého 295/5, IČO: 27608514, s nabídkovou
cenou 8 226 626,65 Kč včetně DPH (6 798 865,00 Kč bez DPH), v případě
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti rozhodnutí o výběru
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů dle
ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 21.04.2020
2. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele na
základě dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
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1957/42RM/2020 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova, doplnění
programu ZMH__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí podnět Ing. K. Ž.,
bytem ……………………………., doručený dne 17.2.2020, k prověření důvodů,
které vedly k odvolání předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova Mgr. Martina Rédra.
doplňuje
schválený návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova
o projednání tohoto bodu
1958/42RM/2020 - Přemístění Stálé výstavní expozice__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. příspěvkové organizaci města Městské knihovně Havířov,
IČO: 00601250, přemístění Stálé výstavní expozice Historie psaná uhlím
z objektu Společenského domu Havířov, Dlouhá třída 471/19, HavířovMěsto, do části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání v přízemí
obytného domu na ul. Pavlovova 583/2, Havířov-Město, od 1. 1. 2021
2. ukončení smlouvy o nájmu části nemovité věci o celkové výměře
241,75m2 ve Společenském domě Havířov, Dlouhá třída
Havířov-Město, ke dni 31. 12. 2020

471/19,

3. nájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 197,02 m2 v přízemí obytného domu na ul. Pavlovova
583/2, Havířov-Město, příspěvkové organizaci města Městské knihovně
Havířov, IČO: 00601250, za podmínek:
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2021
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- účel nájmu: pobočka Městské knihovny Havířov - Stálá výstavní expozice
4. nájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 58,55 m2 v 1. patře domu čp. 470/17, na ulici Dlouhá třída,
Havířov-Město, příspěvkové organizaci města Městské knihovně Havířov,
IČO: 00601250, za podmínek:
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2021
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- účel nájmu: pobočka Městské knihovny Havířov – depozitář

31
USNESENÍ
ze 42. schůze Rady Města Havířova
konané dne 20.04.2020

ukládá
1. ředitelce Městské knihovny Havířov vypovědět nájemní smlouvu dle 2. bodu
části schvaluje tohoto usnesení, případně uzavřít dohodu o ukončení nájmu
s Městským kulturním střediskem Havířov
Z: ředitelka MK
T: 30.11.2020
2. ředitelce Městské knihovny Havířov uzavřít nájemní smlouvy dle 3. a 4.
bodu části schvaluje tohoto usnesení s Městskou realitní agenturou s. r. o.
Z: ředitelka MK
T: 30.11.2020
1959/42RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova,
Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, ve výši 13 721
000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Z: ředitel SSmH
T: červen 2020
1960/42RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu MSK a s uzavřením Smlouvy
o poskytnutí dotace_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb
v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020"
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 60337583,
ve výši 37 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
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pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Z: ředitel SSmH
T: květen 2020
1961/42RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020-2021 z rozpočtu MSK, s uzavřením
Smlouvy o poskytnutí dotace a Dodatku č. 2__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora služeb sociální
prevence na roky 2020 - 2021 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí,
IČ: 60337583, ve výši 2 388 000 Kč, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Z: ředitel SSmH
T: červen 2020
1962/42RM/2020 - Souhlas s přijetím věcného daru____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí
věcného daru – polévky pro klienty „Nízkoprahového denního centra pro osoby
bez přístřeší“ ve výši 10 200 Kč od ADRA, o.p.s., Markova 600/6, 158 00
Praha 5, IČ: 61388122
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar
Z: ředitel SSmH
T: duben 2020
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1963/42RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku__________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, pořízení dlouhodobého hmotného majetku – zabezpečovací požární
systém pro středisko chráněné bydlení ve výši 88 330,- Kč včetně DPH.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červen 2020
1964/42RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva
nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude
nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 7 o velikosti 0+1 na ulici Pavlovova 584/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
b) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1072/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
c) Byt č. 25 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………,
3. ……………………
d) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici A.S.Puškina 909/5, Havířov - Město
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
e) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Pavlovova 587/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………,
3. ……………………
f) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 876/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
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g) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 999/54, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………,
3. ……………………
h) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1122/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………
i) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1077/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
j) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 422/8, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
k) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1107/28, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………………,
2. ……………………,
3. ……………………
l) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Školní 271/32, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
1965/42RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 3. 2020 a 1. 4. 2020 dle
přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
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1966/42RM/2020 - UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2,
Havířov-Město“- výběr dodavatele__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
dílčí úpravu zadávacích podmínek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2, HavířovMěsto“, schválených Radou města Havířova usnesením č. 1497/32RM/2019
ze dne 02.12.2019, jak vyplývá z přílohy č. 3 a 4
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku
UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2,
Havířov-Město“ společnosti THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700
30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 42766991 s nabídkovou cenou 20 683 643,96 Kč
bez DPH a termínem realizace 224 kalendářních dní
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky
UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2,
Havířov-Město“ takto:
2. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem Bruzovice 88,
739 36 Bruzovice, IČ: 26807947,
s nabídkovou cenou 21 209 859,25 Kč bez DPH
a termínem realizace 240 kalendářních dní
3. místo: HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142,
s nabídkovou cenou 21 521 471,09 Kč bez DPH a termínem
realizace 240 kalendářních dní.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo
související s veřejnou zakázkou UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu
ul. 1. máje 959/2, Havířov-Město“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 2
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 27.04.2020
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2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
1967/42RM/2020 - Změna usnesení č. 1916/41RM/2020_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 1916/41RM/2020 ze dne 6.4.2020 takto:
1. v bodě 1 náhradu slova „výpůjčky“ slovem „pronájmu“ a náhradu textu
„minimálně po dobu trvání povinnosti nosit roušku“ textem „od 9.4.2020
do ukončení celostátní povinnosti nosit roušky“
2. v bodě 2 náhradu textu „za cenu 50 Kč/ks“ textem „za cenu 50 Kč
včetně DPH za 1ks“
3. v bodě 4 náhradu textu „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“ textem
„pronájem rouškomatu za částku stanovenou ve výši 5% z částky (včetně
DPH), kterou město utrží za prodané zboží z rouškomatu“
1968/42RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“- zrušení
zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení__________________
Rada města Havířova
ruší
zadávací řízení ZPŘ/112/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní,
Havířov-Šumbark“ v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů
uvedených v Příloze č. 2
schvaluje
1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
Práce „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní - nové vyhlášení“
(stavba č. 18051)
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2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ano (pokud bude přiznána)
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

150 000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení:

termín dokončení plnění:

ode dne účinnosti smlouvy
(zveřejnění smlouvy v registru
smluv - předpoklad červenec
2020)
nejpozději do 120 kalendářních
dnů ode dne účinnosti smlouvy

9. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč s DPH (váha 100%)
10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, tj. „Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování“
12. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí
minimálně:
a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního
zateplovacího systému a výměna otvorových výplní budovy za účelem
snížení její energetické náročnosti v minimální hodnotě 4 000 000 Kč
bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce
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b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla montáž vzduchotechnického
zařízení v minimální hodnotě 800 000 Kč bez DPH/tyto stavební práce
včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce
(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) i b) je možno
prokázat i společně stejnou zakázkou)
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
v tomto složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň
jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby
týkající se montáže vzduchotechnického zařízení s rekuperací (touto
osobou může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby
v oboru pozemní stavby
b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených
zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního
zateplovacího systému a výměna otvorových výplní budovy za účelem
snížení její energetické náročnosti v minimálně hodnotě 4 000 000 Kč
bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat
odborné vedení provádění části stavby týkající se montáže
vzduchotechnického zařízení s rekuperací:
a) osvědčení o autorizaci nebo registraci usazené osoby či hostující osoby
v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo
specializace vytápění a vzduchotechnika
- opatření k zajištění kvality předmětu plnění:
a) doklad o odborné způsobilosti dodavatele k provádění vnějšího
kontaktního zateplovacího systému, který bude použit při plnění veřejné
zakázky (nelze však nahradit prohlášením dodavatele)
13. podmínky zadávacího řízení:
- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona
v nabídce
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona
předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 7 000 000 Kč a
s maximální spoluúčastí 35 000 Kč
e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,
jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
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14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den
předložení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného
díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 3
15. složení komise dle Přílohy č. 4
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 5
pověřuje
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle
ust. § 122 zákona
2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
ukládá
1. zveřejnit oznámení zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele a odeslat
oznámení o zrušení zadávacího řízení včetně žádosti o vzdání se práva podat
námitky všem účastníkům zadávacího řízení
Z: vedoucí OPS
T: 21.04.2020
2. zahájit nové zadávací řízení
Z: vedoucí OPS
T: do 2 pracovních
dnů po ukončení
rušeného zadávacího
řízení
1969/42RM/2020 - Výjimka z organizačního řádu MMH – opatření COVID-19_____________
Rada města Havířova
schvaluje
po dobu trvání omezujících opatření ministerstva zdravotnictví týkajících
se onemocnění COVID-19 úřední hodiny MMH na;
pondělí a středa
čtvrtek

od 8:00 do 17:00 hod.
od 8:00 do 14:00 hod.

s regulací vstupu osob do budovy MMH
článek 2, odst. 6 organizačního řádu MMH se nepoužije
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1970/42RM/2020 - Jmenování 1. statutárního a 2. zástupce ředitele Městské policie Havířov__
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce 1. statutárního zástupce ředitele Ing. Daneše Skuliny
z důvodu odchodu do starobního důchodu
jmenuje
v souladu s Částí II., Článku 2. Organizačního řádu Městské policie Havířov:
- do funkce 1. statutárního zástupce ředitele Městské policie Havířov
Mgr. Bc. Libora Morcinka
- do funkce 2. zástupce ředitele Městské policie Havířov
Ing. Petra Šataníka
v současné době jsou oba v pracovním poměru k statutárnímu městu Havířov.
Datum nástupu do funkce je stanoven ke dni 1.6.2020.

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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