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USNESENÍ
ze 44. schůze Rady města Havířova
konané dne 11.05.2020

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE
a
Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 243

PŘEHLED USNESENÍ
z 44. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.05.2020
1975/44RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 44. schůze RMH, konané dne 11.05.2020
1976/44RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů ze 42. schůze RMH, konané dne 20. dubna 2020
a 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.04.2020
1977/44RM/2020 - Schválení pořadu 44. schůze RMH, konané dne 11.05.2020
1978/44RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 44. RMH
1979/44RM/2020 - Změna Statutu sociálního fondu a úprava Zásad pro používání sociálního
fondu na MP Havířov
1980/44RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 606/12, k. ú. Bludovice
1981/44RM/2020 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.
od pana Libora Bělici
1982/44RM/2020 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na ul. Šumbarská“
1983/44RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ (IV. část)
1984/44RM/2020 - Výpůjčka pozemku parc. č. 170 v k. ú. Havířov-město, pro účely realizace
stavby „Park za KD Radost“
1985/44RM/2020 - Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby „Přednádražní
prostor Havířov“
1986/44RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
1987/44RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
1988/44RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Ředitelství silnic
a dálnic ČR
1989/44RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1990/44RM/2020 - Prodloužení pronájmu části nemovité věci
1991/44RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovité věci a záměr pronájmu části nemovité věci
1992/44RM/2020 - Žádost o změnu účelu užívání a souhlas s podnájmem
1993/44RM/2020 - Schválení účetních závěrek za rok 2019 městem zřízených
příspěvkových organizací
1994/44RM/2020 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity
ŠJ-výdejny ZŠ a MŠ Frýdecká
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1995/44RM/2020 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele ZŠ Moravská Havířov
1996/44RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO - ZŠ 1. máje Havířov, ZŠ F. Hrubína,
Havířov-Podlesí
1997/44RM/2020 - Obnovení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární
město Havířov
1998/44RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III
1999/44RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Poskytování bezplatné stravy dětem v MSK IV
2000/44RM/2020 - Technické zhodnocení svěřeného majetku - brouzdaliště - MŠ Balzacova
Havířov
2001/44RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ZŠ a MŠ Frýdecká
Havířov
2002/44RM/2020 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ – uzavření
Dodatku č. 2 k SoD č. 862/OÚR/19
2003/44RM/2020 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 78 z Integrovaného
regionálního operačního programu
2004/44RM/2020 - „Chodník Na Pavlasůvce“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 75/OÚR/20
2005/44RM/2020 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ - zahájení zadávacího řízení
2006/44RM/2020 - OŘ/259/OÚR/19 Přednádražní prostor Havířov – nové vyhlášení“
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19
2007/44RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 6 Územního
plánu Orlové
2008/44RM/2020 - Odměna za provozování dětského koutku v budově Radnice
v období omezeného provozu
2009/44RM/2020 - VZ/113/ORG/20 - Mobilní služby Havířov 2020 - 2021
2010/44RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města
2011/44RM/2020 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 109 z Operačního
programu Zaměstnanost 2014 - 2020
2012/44RM/2020 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2019-2020
2013/44RM/2020 - Žádost o povolení splátek jistoty v rámci přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou
2014/44RM/2020 - Souhlas s navýšením nadačního příspěvku
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2015/44RM/2020 - Souhlas s pořízením investičního majetku – sestava profesionální pračky
v kombinaci se sušičkou
2016/44RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Orlová pro rok 2020
a uzavřením smlouvy
2017/44RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o příspěvek Nadace GCP
2018/44RM/2020 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku
2019/44RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
2020/44RM/2020 - Změna v povodňové komisi
2021/44RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2022/44RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání
dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2023/44RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2024/44RM/2020 - UŘ/611/MRA/19 – „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42,
Havířov – Podlesí – opakované řízení“- výběr dodavatele
2025/44RM/2020 - UŘ/612/MRA/19 – „Vyhrazená technická zařízení - výtahy – opakované
řízení“- výběr dodavatele
2026/44RM/2020 - VZ/91/MRA/19 - „Zajištění servisu 168 ks výtahů“ – sdělení o uzavření
dodatku ke smlouvě
2027/44RM/2020 - UŘ/53/MRA/20 – „Úklidové služby“ - vyloučení účastníka
2028/44RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“ –
rozhodnutí o námitkách
2029/44RM/2020 - Sdělení pro radu obce Horní Bludovice
2030/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Schválení pořadu jednání valné hromady
2031/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2019
2032/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a
osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2019
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2033/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti
2034/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti
za rok 2019
2035/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
2036/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady
2037/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2019
2038/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2019
2039/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti
2040/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření
účetní závěrky za rok 2019
2041/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti
za rok 2019
2042/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2019
vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
2043/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu jednání
valné hromady
2044/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019
2045/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
2046/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
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2047/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné
účetní závěrky za rok 2019 a zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky
2048/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti
TSH a.s. za rok 2019
2049/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
TSH a.s. za rok 2019 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty
podílu na zisku
2050/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – volba orgánů a schválení pořadu valné
hromady
2051/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019
2052/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
2053/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
2054/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky
2055/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – schválení řádné účetní závěrky společnosti
HTS, a.s. za rok 2019
2056/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
HTS, a.s. za rok 2019 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení
dividend a tantiém
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USNESENÍ
z 44. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.05.2020
1975/44RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 44. schůze RMH, konané dne 11.05.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 44. schůze Rady města Havířova, konané
dne 11.05.2020
paní Mgr. Ivu GEORGIU
1976/44RM/2020 - Zpráva o ověření zápisů ze 42. schůze RMH, konané dne 20. dubna 2020
a 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.04.2020______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 42. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 20.04.2020 a 43. schůze Rady města Havířova, která se konala dne
24.04.2020
1977/44RM/2020 - Schválení pořadu 44. schůze RMH, konané dne 11.05.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 44. schůze Rady města Havířova, konané dne 11. května 2020
dle přílohy.
1978/44RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 44. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
úkoly krátkodobé
1560/34RM/2020

Zřízení pozemkových služebností
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1564/34RM/2020
1721/36RM/2020
1722/36RM/2020
1723/36RM/2020
1724/36RM/2020
1753/37RM/2020
1759/37RM/2020
1768/37RM/2020
1819/39RM/2020
1838/39RM/2020
1843/39RM/2020
1860/39RM/2020
1883/41RM/2020
1888/41RM/2020
1892/41RM/2020
1894/41RM/2020
1900/41RM/2020
1901/41RM/2020
1902/41RM/2020
1915/41RM/2020
1939/42RM/2020
1945/42RM/2020
1947/42RM/2020
1960/42RM/2020

Zřízení služebnosti na parc. č. 153/2, k. ú. Dolní Suchá,
ve prospěch Asental Land, s.r.o.
Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné
hromady
Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné
hromady
Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady
Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné
hromady
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Prodloužení nájmu části nemovité věci
VZ/49/OŠK/20 - „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ M.
Pujmanové 17/1151, Havířov - Šumbark“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
Nájem pozemku pro stavbu „Chodník Na Pavlasůvce“
v k.ú. Prostřední Suchá
Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku
města
Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací
neupotřebitelného investičního majetku Domova seniorů
Havířov
VZ/51/ORG/20 – Pořízení elektromobilů formou
operativního leasingu (číslo akce 20002) – rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky
„Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových
rozvodů“ – uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 862/OÚR/19
Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
VZ/110/OŠK/20 - „Rekonstrukce střechy pavilonu D
VŠ na ul. V. Nezvala 1/801, Havířov-Město“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Žádost o výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie
Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení
svěřeného majetku
Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o
poskytnutí dotace
Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD
Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace
Přijetí daru
Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku
řediteli Polské školy Havířov
Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku
2019
Schválení účetních závěrek za rok 2019 městem
zřízených příspěvkových organizací
Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu MSK a s
uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
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1961/42RM/2020
1962/42RM/2020
1974/43RM/2020

Souhlas s přijetím dotace na rok 2020-2021 z rozpočtu
MSK, s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace a
Dodatku č. 2
Souhlas s přijetím věcného daru
Městská hromadná doprava – ukončení regulačních
opatření

1979/44RM/2020 - Změna Statutu sociálního fondu a úprava Zásad pro používání sociálního
fondu na MP Havířov_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit změnu Statutu sociálního fondu zn. ZS/26/ZMH/2017, schváleného
usnesením č. 880/22ZM/2017 ze dne 18.12.2017 ve znění Přílohy č. 1 s
úpravou čl. VIII odst. 5 takto:
5. Za společné akce se pro účely tohoto Statutu považuje hromadné zakoupení
vstupenek, případně organizování zájezdů s dobou trvání nepřesahující 3
kalendářní dny po sobě jdoucí a u zaměstnanců MP nepřesahující 7
kalendářních dnů po sobě jdoucích v případě ozdravných wellness pobytů.
uložit v souladu se schválenou změnou Statutu provést úpravu Zásad pro
používání sociálního fondu na MP Havířov
Z: ředitel MP Havířov
T: 30.06.2020
1980/44RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 606/12, k. ú. Bludovice_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 606/12,
zahrada o výměře 20 m2, k. ú. Bludovice, manželům V. K. a P. K.,
………………………..…., za účelem renovace chodníku, který je užíván jako
přístup, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 9.210,00 Kč (tj. 460,50 Kč/m2)
+ 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 11.210,00 Kč
+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
schvaluje
ukončení pronájmu pozemku parc. č. 606/12, zahrada o výměře 20 m2,
k. ú. Bludovice, paní J. S., ……………………….., který je užíván jako přístup
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody
o ukončení nájmu pozemku
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o ukončení nájmu pozemku v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2020
1981/44RM/2020 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.
od pana Libora Bělici_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby pro
rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. č. 4056/19, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 19 m2, k. ú. Havířov-město, od vlastníka pana L. B.,
………………………….., který stavbu nabídl městu, vlastníkovi pozemku pod
stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1982/44RM/2020 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na ul. Šumbarská“__
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19003 „Chodník na ul. Šumbarská v úseku mezi
ulicemi Chrpová a Nad Tratí“, jejímž stavebníkem je statutární město Havířov,:
1. výpůjčku a zřízení služebnosti inženýrské sítě k části pozemku
k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2332/3, ve spoluvlastnictví Ing. D. B., A. B. a V.
B., společně bytem ……………………………., spočívající v právu
oprávněného, statutárního města Havířova, vstupovat a vjíždět na pozemek
a v právu zřídit, provozovat, udržovat či odstranit na pozemku sloup
a podzemní vedení veřejného osvětlení v rozsahu cca 4 m2, přičemž výpůjčka
pozemku se sjednává na dobu od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě a úplata za zřízení služebnosti
činí 125,00 Kč/m2 plochy břemene dle zaměření dokončené stavby
a 500,00 Kč /1 ks sloupu umístěného na pozemku, tj. celkem cca 1.000,00 Kč
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2. výpůjčku části pozemku k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2333/3, ve vlastnictví
R. R. a M. R., společně bytem ………………………., pro výstavbu
chodníku v rozsahu cca 13 m2, přičemž výpůjčka se sjednává na dobu
od zahájení stavebních prací, do doby vypořádání trvale zastavěné části
pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
k bodu 1. a 2.
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup části pozemku k. ú. Dolní Suchá,
parc. č. 2333/3, o výměře cca 6 m2 ve vlastnictví R. R. a M. R., společně
bytem ……………………………., zastavěného chodníkem v rozsahu dle
zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m2
1983/44RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ (IV. část)__________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města
Havířov-Město, lokalita Důlňák“, jejímž stavebníkem je město Havířov,
výpůjčku a zřízení služebnosti inženýrské sítě, k pozemkům
k. ú. Havířov-město:
1. k části parc. č. 4648/1, v rozsahu cca 250 m2, ve vlastnictví J. K., bytem
…………………………., pro nemovitou věc - kanalizační stoku v majetku
statutárního města Havířova, umístěnou na pozemku v rozsahu dle zaměření,
2. k části parc. č. 4632/3 a parc. č. 4632/2, v celkovém rozsahu cca 48 m2,
ve vlastnictví L. M. a M. M., bytem ……………………….., pro nemovitou
věc - kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova, umístěnou na
pozemcích v rozsahu dle zaměření,
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3. k části parc. č. 4631/2, v rozsahu cca 25 m2, ve vlastnictví
J. K., bytem ……………………………, pro nemovitou věc - kanalizační
stoku v majetku statutárního města Havířova, umístěnou na pozemku
v rozsahu dle zaměření,
4. k části parc. č. 4588 a parc. č. 4591, v celkovém rozsahu cca 455 m2,
ve vlastnictví Ing. M. B., bytem ………………………, pro nemovitou věc kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova, umístěnou na
pozemku v rozsahu dle zaměření,
k bodu 1. - 4.:
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám
- služebnost inženýrské sítě spočívá v právu vlastníka kanalizace umístit,
provozovat, udržovat, opravovat či odstranit nemovitou věc- kanalizaci
umístěnou na pozemcích, vstupovat a vjíždět na pozemky vlastníků s tím,
že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 125,00 Kč/m2 plochy služebnosti,
dle zaměření dokončené stavby a 500,00 Kč za umístění 1 ks šachtice
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
k bodu 1. - 4.
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvy k bodu 1. - 4. v souladu s tímto
usnesením
Z: vedoucí EO
T: ke stavebnímu řízení
1984/44RM/2020 - Výpůjčka pozemku parc. č. 170 v k. ú. Havířov-město, pro účely realizace
stavby „Park za KD Radost“_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 8009 „Park za KD Radost“, jejímž stavebníkem je
město Havířov, výpůjčku části pozemku parc. č. 170, k. ú. Havířov-město,
o výměře cca 1130 m2, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje,
IČO: 708 90 692, s příslušností hospodařit se svěřeným majetkem kraje
Základní umělecké škole Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 256/1, 736 01 Havířov-Město,
IČO: 623 31 663, a to na dobu určitou, od zahájení stavebních prací,
do 30. 6. 2025
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o výpůjčce
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
1985/44RM/2020 - Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby „Přednádražní
prostor Havířov“_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ jejímž
stavebníkem je město, zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích
v majetku města parc. č. 3726/1, parc. č. 3727/1 a parc. č. 3748/1,
k. ú. Havířov-město, spočívající v právu oprávněného - vlastníka přeložky,
společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/11, 149
00 Praha 4, IČO: 649 49 680, vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky, umístit,
provozovat či odstranit přeložku podzemního vedení veřejné komunikační sítě
s názvem „SO 13a Přeložka T-Mobile“ v rozsahu dle zaměření dokončené
stavby, přičemž hodnota služebnosti je sjednána dohodou smluvních stran
jednorázově ve výši 500,00 Kč + DPH, protože se jedná o přeložku vyvolanou
stavbou města
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí
a konečné smlouvy o zřízení služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
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1986/44RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o._____
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 1875/41RM/2020 ze dne 6. 4. 2020
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1536/1,
1957, 1964/1, 1966, 1990, 2797/1, 3533, 2837/3, 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
447.942,00 Kč + DPH, o výměře 2.239,71 m2 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene
v souladu s tímto usnesení
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
1987/44RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc. č. 2025/1, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního
kabelového vedení 2x AYKY 4x70 v chráničce DVR110 v rámci stavby
č. IV-12-8016587/VB2 Prostřední Suchá, Lísková č. parc. 1742/1, NNk
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,49 m2 dle GP č.
3233-464/2019 ze dne 6. 3. 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
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
1988/44RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Ředitelství silnic
a dálnic ČR______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.
č. 596/31, 1762/1, 1763/1, 596/20 (který vznikl sloučením s pozemkem parc.
č. 596/23), k. ú. Bludovice spočívající v umístění, provozování, udržování,
opravování, odstraňování, zajištění přístupu a příjezdu pro zemní vedení NN
a meteosloup datového napájecího kabelu k vozovkovému senzoru v rámci
stavby „Rozšíření sítě meteostanic na I. třídách v Moravskoslezském kraji,
Karviná, silnice I/11-Havířov-Bludovice“ za jednorázovou úhradu
23.600,00 Kč + DPH, o výměře 118 m2 dle GP č. 4760-5/2020
ze dne 18. 2. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: 140 00 Praha-Nusle,
Na Pankráci 546/56, IČO: 659 93 390
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení pozemkové služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného pozemkové
služebnosti
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
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1989/44RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 18,22 m2 v suterénu
obytného domu ul. Školní 277/39, Havířov-Šumbark, p. V. K., bytem
………………………., ke garážování osobního vozidla
2. záměr pronájmu částí nemovitých věcí – střech obytných domů
ul. Jaselská 1195/2 a 1196/2a, Havířov-Město, k umístění základnové stanice
a 6 ks anténních stožárů, spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
IČO: 04084063, k provozování sítě mobilního operátora
3. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – střešní nástavby obytného
domu ul. Nákupní 425/1, Havířov-Šumbark, k umístění základnové stanice
a 2 ks anténních stožárů, nájemci spol. Vodafone Czech Republic a.s.,
IČO: 25788001, k dalšímu provozování sítě mobilního operátora
1990/44RM/2020 - Prodloužení pronájmu části nemovité věci____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 72,64 m2 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, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu určitou do 30. 6. 2021
1991/44RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovité věci a záměr pronájmu části nemovité věci
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 52,99 m2 v suterénu obytného domu na ul. Nákupní 425/3,
Havířov-Šumbark, a přístupového chodníku o výměře 5 m2 na pozemku
parc. č. 2105/308 v k. ú. Šumbark, nájemci spol. MATOSA PROFISTAV
s.r.o., IČO: 05510775, dohodou k 31. 5. 2020
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2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího
k podnikání o výměře 52,99 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark, a přístupového chodníku
o výměře 5 m2 na pozemku parc. č. 2105/308 v k.ú. Šumbark,
1992/44RM/2020 - Žádost o změnu účelu užívání a souhlas s podnájmem__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 169 m2 ul. Fibichova 227/21, Havířov-Město, p. L. B.,
IČO: 46122532, změnu účelu užívání části prostor o výměře 86 m2
z původního účelu poradenské služby a prodej zdravých výrobků na účel
nový - finanční zákaznickou kancelář od 1. 6. 2020 a zvýšení nájemného
od 1. 9. 2020 na sazbu nájemného 3.000,00 Kč/m2/rok bez DPH po dobu
10 let
2. nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 169 m2 ul. Fibichova 227/21, Havířov-Město, p. L. B.,
IČO: 46122532, podnájem pro spol. MONETA Money Bank, a.s.,
IČO: 25672720, jako finanční zákaznickou kancelář, za podmínek:
- podnájemce provede v době od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 na své náklady
rekonstrukci prostor
- podnájemce je oprávněn po dobu podnájmu odepisovat vložené investice
- ostatní podmínky podnájemní smlouvy jsou shodné s nájemní smlouvou
1993/44RM/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 Havířov, uvedené v přílohách
č. 1 - 39
schvaluje
účetní závěrky, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019, příspěvkových
organizací zřízených městem Havířov
01. Mateřská škola Havířov - Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561
02. Mateřská škola Havířov - Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634
03. Mateřská škola Havířov - Město Lípová 15, IČO: 65890701
04. Mateřská škola Havířov - Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707
05. Mateřská škola Havířov - Město Radniční 7/619, IČO: 61988715
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06. Mateřská škola Havířov - Město Sukova 2a, IČO: 65890710
07. Mateřská škola Havířov - Město Švabinského 7/993,
příspěvková organizace, IČO: 70958254
08. Mateřská škola Havířov - Město U Stromovky 60, IČO: 65890698
09. Mateřská škola Havířov - Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685
10. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov - Podlesí Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace, IČO: 70958289
11. Mateřská škola Havířov - Podlesí E. Holuba 7/1403,
příspěvková organizace, IČO: 70958220
12. Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8/1333,
příspěvková organizace, IČO: 70958246
13. Mateřská škola Havířov - Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596
14. Mateřská škola Havířov - Šumbark Moravská 14/404,
příspěvková organizace, IČO: 61988588
15. Mateřská škola Havířov - Šumbark Okružní 1a/1070,
příspěvková organizace, IČO: 70958297
16. Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
17. Mateřská škola Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894,
příspěvková organizace, IČO: 70958262
18. Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688,
příspěvková organizace, IČO: 70958203
19. Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená,
příspěvková organizace, IČO: 75027569
20. Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace, IČO: 48805289
21. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace, IČO: 48805271
23. Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČO: 62331221
24. Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 62331248
25. Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958122
26. Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČO: 62331230
27. Základní škola F. Hrubína Havířov - Podlesí,
příspěvková organizace, IČO: 61988723
28. Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
29. Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČO: 48805424
30. Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČO: 48805513
31. Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958165
32. Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131
33. Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČO: 48805475
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34. Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958149
35. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600
36. ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,
IČO: 75085747
37. Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250
38. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754
39. Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985
v rozsahu příloh č. 1 - 39
ukládá
vystavit protokoly o schválení účetních závěrek, sestavených k 31. 12. 2019,
příspěvkových organizací zřízených městem
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2020
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem protokolů o schválení
účetních závěrek
1994/44RM/2020 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity
ŠJ-výdejny ZŠ a MŠ Frýdecká______________________________________
Rada města Havířova
sch val u je
zvýšení kapacity školní jídelny – výdejny Základní školy a Mateřské školy
Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace se sídlem ul. Frýdecká
452/37, 736 01 Havířov-Bludovice, IČO: 48805289 z počtu 310 na 340
strávníků v termínu od 1. 9. 2020
u k l ád á
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: 10.06.2020
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1995/44RM/2020 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele ZŠ Moravská Havířov________________________
Rada města Havířova
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958131 ve složení:
předsedkyně:
paní Mgr. Jana Feberová

zástupce zřizovatele, náměstkyně
primátora pro školství a kulturu

Další členové:
pan PhDr. Pavel Hamza
paní Ing. Michaela Bystroňová
paní Mgr. Iveta Galušková
paní Mgr. Renáta Fialová
paní Ing. Martina Šrámková, MPA
paní PhDr. Romana Kovářová
paní Michaela Ronto

zástupce zřizovatele, vedoucí Odboru
školství a kultury Magistrátu města
Havířova
zástupce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
školní inspektorka České školní inspekce
odborník určený Českou školní inspekcí
– ředitelka Základní školy,
Ostrava-Poruba, Komenského 668, p.o.
odborník určený Českou školní inspekcí
– vedoucí Odboru školství a rozvoje
Magistrátu města Karviné
pedagogický pracovník
ZŠ Moravská Havířov
členka školské rady při
ZŠ Moravská Havířov

pověřuje
podpisem
jmenovacích
dekretů
členů
Ing. Josefa Bělicu, primátora města Havířova

konkurzní

komise

pana

ukládá
učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti
s obsazením vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ Moravská Havířov po
jejich jmenování
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2020
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1996/44RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO - ZŠ 1. máje Havířov, ZŠ F. Hrubína,
Havířov-Podlesí__________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958122
- nepeněžní dar v hodnotě 200 000,- Kč formou bezplatně poskytnutých
služeb od firmy Havířovská Stavební s.r.o. Ostravská 223/43, Horní
Těrlicko, 735 42 Těrlicko, IČO: 06088856 – terénní úpravy na pozemku
par. č. 833/6 „ostatní plocha - zeleň“ v k. ú. Havířov-město
2. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- nepeněžní dar v hodnotě 100 000,- Kč od firmy UNILEVER ČR,
spol. s r. o., Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 18627781 úhrada nákladů na opravy školních toalet
1997/44RM/2020 - Obnovení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem
je statutární město Havířov________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
s účinností od 25. 5. 2020 obnovení provozu mateřských škol zřizovaných
statutárním městem Havířov
ukládá
o přijatém usnesení informovat ředitelky a ředitele MŠ a ZŠ a MŠ
Z: vedoucí OŠK
T: ihned
1998/44RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací do projektu Šablony III
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s podáním
žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
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1. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,
IČO: 70958220
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora
v MŠ Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403
předpokládaná výše dotace:
354 500 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561
název projektu:
Personální podpora - chůva
v MŠ Čs. armády
předpokládaná výše dotace:
315 500 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
3. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685
název projektu:
Šablony III. Mateřská škola Balzacova
předpokládaná výše dotace:
465 500 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
4. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
název projektu:
Podpora vzdělávání
v MŠ Petřvaldská Havířov-Šumbark III
předpokládaná výše dotace:
528 500 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
5. Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688,
příspěvková organizace, IČO: 70958203
název projektu:
Zvýšení kvality vzdělávání
v MŠ U Topolů Šablony III
předpokládaná výše dotace:
290 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
6. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,
IČO: 70958297
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora
v Mateřské škole Havířov-Šumbark,
Okružní 1a/1070, příspěvkové organizaci
předpokládaná výše dotace:
302 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
7. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,
IČO: 70958262
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora
v MŠ U Jeslí
předpokládaná výše dotace:
302 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
8. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710
název projektu:
Šablony pro MŠ 2020
předpokládaná výše dotace:
317 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
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9. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 62331248
název projektu:
Personální podpora a rozvojové aktivity
pro žáky v ZŠ M. Kudeříkové Havířov
předpokládaná výše dotace:
800 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
10. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,
IČO: 70958246
název projektu:
MŠ Přímá – škola plná možností
předpokládaná výše dotace:
309 500 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
11. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace, IČO: 48805289
název projektu:
Šablony III na ZŠ
a MŠ Havířov-Bludovice Frýdecká
předpokládaná výše dotace:
961 488 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
12. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,
IČO: 70958254
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora
v MŠ Švabinského „Duhový korálek“
předpokládaná výše dotace:
303 500 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
13. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131
název projektu:
Šablony III, aktivita Školní speciální
pedagog – personální podpora ZŠ
předpokládaná výše dotace:
864 500 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
1999/44RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Poskytování bezplatné stravy dětem v MSK IV___
Rada města Havířova
souhlasí
s předložením žádostí níže uvedených příspěvkových organizací o podporu
v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na základě
výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí "Potravinová pomoc dětem ve vážné
sociální nouzi IV", č. výzvy 30_20_010
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1. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,
IČO: 70958262
název projektu:
Poskytování bezplatné stravy
dětem ohroženým chudobou
předpokládaná výše dotace:
410 697,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2. Mateřská škola Havířov - Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková
organizace, IČO: 70958297
název projektu:
Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách
z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji
předpokládaná výše dotace:
303 072,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
3. Mateřská škola Havířov - Šumbark Moravská 14/404, příspěvková
organizace, IČO: 61988588
název projektu:
Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobnou ve školách
z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji
předpokládaná výše dotace:
119 463,75 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
4. Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČO: 62331221
název projektu:
Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách
z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji IV
předpokládaná výše dotace:
99 095,85 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
5. Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958165
název projektu:
Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách
z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji IV
předpokládaná výše dotace:
505 527,75 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
6. Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958149
název projektu:
Poskytování bezplatné stravy dětem
ohrožených chudobou ve školách
z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji IV
předpokládaná výše dotace:
547 155,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
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7. Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČO: 48805475
název projektu:
Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách
z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji IV
předpokládaná výše dotace:
301 864,50 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2000/44RM/2020 - Technické zhodnocení svěřeného majetku - brouzdaliště - MŠ Balzacova
Havířov_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové
organizaci
města
Balzacova 2/1190, IČO: 61988685

Mateřská

škola

Havířov-Podlesí

technické zhodnocení svěřeného majetku – betonového brouzdaliště
- v předpokládané pořizovací ceně 172 000,00 Kč včetně DPH
2001/44RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ZŠ a MŠ Frýdecká
Havířov_________________________________________________________
Rada města Havířova
s chvaluje
Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace, IČO: 48805289 pronájem části nemovité věci na dobu neurčitou
subjektu VEJNET.CZ, s.r.o.,
se sídlem: Rudé armády 970/2b, 734 01 Karviná-Mizerov, IČO: 28621468, a to
za podmínek:
předmět nájmu, výměra:
část střechy ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov
o výměře cca 1 m2 k umístění
telekomunikačního zařízení - antény
provozovatele internetu
doba nájmu:
od 1. 6. 2020 na dobu neurčitou
výše nájemného:
20.000,00 Kč ročně + DPH bude vzájemně
započteno, tzn., že úhrada nájemného bude
v ceně internetu odebíraného školou. DPH bude
účtováno podle aktuální sazby.
poznámka:
úhrada za energie bude účtována podle spotřeby
elektřiny
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2002/44RM/2020 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ – uzavření
Dodatku č. 2 k SoD č. 862/OÚR/19__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 862/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 433 225,00 Kč bez DPH
(- 524 202,25 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 862/OÚR/19
související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení,
3. uzavření Dodatku č. 2 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.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. 862/OÚR/19 ze dne 22.10.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 862/OÚR/19 ze dne
22.10.2019
Z: vedoucí OÚR
T: 05/2020
2003/44RM/2020 - Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 78 z Integrovaného
regionálního operačního programu__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 78 z Integrovaného regionálního
operačního programu – Energetické úspory v bytových domech III, prioritní osa
2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů,
specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení na projekty
„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79 Havířov-Podlesí“, „Sanace
obytného domu na ul. J.Gagarina 22-28 Havířov-Podlesí“, „Sanace obytného
domu na ul. Slezská 2-4 Havířov-Město“, dle důvodové zprávy
pověřuje
primátora města podpisem žádostí o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných
dokumentů v rámci realizace projektu
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ukládá
zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu a výzvou pro
podávání žádostí
Z: vedoucí OÚR
T: 29.11.2020
2004/44RM/2020 - „Chodník Na Pavlasůvce“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 75/OÚR/20____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 75/OÚR/20 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SOD stavební práce za cenu -121.797,74 Kč bez DPH
(-147.375,26 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 75/OÚR/20 související
s bodem 1 tohoto usnesení,
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 75/OÚR/20 na provedení stavby
č. 19007 „Chodník Na Pavlasůvce“ v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení
s dodavatelem Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461,
736 29 Havířov IČ: 25375601.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 75/OÚR/20 ze dne 05.03.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 75/OÚR/20 ze dne
05.03.2020
Z: vedoucí OÚR
T: 05/2020
2005/44RM/2020 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ - zahájení zadávacího řízení_
Rada města Havířova
schvaluje
1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ (stavba č. 18053)
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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
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

550.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané uzavření smlouvy
a účinnost smlouvy (zveřejnění
smlouvy v registru smluv):
druhá polovina července 2020
první polovina srpna 2020
(předání staveniště)
nejpozději do 300 kalendářních
dnů ode dne předání a převzetí
staveniště

předpokládané zahájení prací:
termín ukončení:

9. kritérium hodnocení:

nejnižší nabídková cena v Kč
vč. 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, a to „Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“
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 min.:
a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba
pozemní komunikace pro motorová vozidla v minimální hodnotě
15.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně dodávek
na 1 zakázce
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b) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba chodníku pro pěší
nebo jiné zpevněné plochy v minimální hodnotě 1.000.000 Kč
bez DPH/tyto stavební práce včetně dodávek na 1 zakázce
(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a 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 ověřující výsledky zeměměřických činností (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 dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava,
b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených
zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba
pozemní komunikace pro motorová vozidla v minimální hodnotě
15.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně dodávek
na 1 zakázce
c) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených
zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba chodníku pro pěší
nebo jiné zpevněné plochy v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez
DPH/tyto stavební práce včetně dodávek na 1 zakázce
(vykonávání odborného vedení stavby požadovaného v písm. b) a c) je
možno prokázat i společně stejnou zakázkou)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky
zeměměřických činností, a to úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1
písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů
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
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d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 20.000.000 Kč
a s maximální spoluúčastí 100.000 Kč
e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,
jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
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
doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3,
až po té co bude vydáno pravomocné stavební povolení
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
2006/44RM/2020 - OŘ/259/OÚR/19 Přednádražní prostor Havířov – nové vyhlášení“
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 980/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 7 339 078,04 Kč
bez DPH (8 880 284,43 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 980/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -1 554 852,51 Kč bez DPH
(-1 881 371,54 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19 na provedení stavby
„Přednádražní prostor Havířov“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení
s dodavatelem OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno Veveří, IČO: 46342796
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19 ze dne 6.1.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19
ze dne 6.1.2020
Z: vedoucí OÚR
T: 05/2020
2007/44RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 6 Územního
plánu Orlové____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 6 Územního plánu
Orlové v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu změny č. 6 Územního plánu Orlové
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Orlové, tj. Městský úřad Orlová, Odbor výstavby a životní prostředí
Z: vedoucí OÚR
T: 05.06.2020
2008/44RM/2020 - Odměna za provozování dětského koutku v budově Radnice
v období omezeného provozu_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost spolku Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, z. s., se sídlem
Marie Pujmanové 1151/17, 736 01 Havířov - Šumbark, IČO: 27033309, na
úhradu 60% dohodnuté odměny za provozování dětského koutku v budově
Radnice v období omezeného provozu, vyplývajícího z usnesení vlády ČR č.
2017 ze dne 15.03.2020 a následujících týkajících se omezení provozu
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v budově Magistrátu města Havířova, na úhradu mzdových nákladů
zaměstnance dětského koutku za období od 16.03.do 30.04.2020
schvaluje
odměnu za provozování dětského koutku ve výši 2 550,- Kč za březen 2020
a 5 100,- Kč za duben 2020.
2009/44RM/2020 - VZ/113/ORG/20 - Mobilní služby Havířov 2020 – 2021_________________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení uchazeče Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových
2808/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 25788001 ze zadávacího řízení a to z
důvodu nesplnění povinnosti VZ/113/ORG/20, neboť nesložil peněžitou kauci
na účet
ruší
centralizované zadávací řízení VZ/113/ORG/2020 – Mobilní služby Havířov
2020 - 2021, neboť nelze provést hodnocení formou elektronické aukce, a tím
docílit snížení nabídkové ceny, protože v zadávacím řízení zůstal pouze jeden
uchazeč
schvaluje
1. zahájení centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Mobilní služby Havířov 2020-2021 – nové vyhlášení“ pro
statutární město Havířov a pro příspěvkové organizace uvedené v Příloze č. 1
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
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:

od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021

6. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH (100 %)
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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:
- platné osvědčení dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
9. technickou kvalifikaci:
- seznam min. 3 služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podání
nabídky, přičemž předmětem každé byly mobilní telekomunikační hlasové a
datové služby po dobu min. 1 roku pro jednoho odběratele s min. počtem
SIM karet 80 ks/každý měsíc jeden odběratel po dobu min. 1 rok
(minimálně požadovaný 1 rok poskytnutí služby musí být v období
posledních 3 let přede dnem podání nabídky)
10. další podmínky:
- složení kauce na účet nebo předložení bankovní záruky či pojištění záruky
v hodnotě 30 000,- Kč za účelem zajištění splnění povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení
- předmět veřejné zakázky a další obchodní a platební podmínky
dle Přílohy č. 2
- nepřipustit podání společné nabídky více dodavateli
- nepřipustit prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů
11. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou s hodnocení
nabídek v elektronické aukci
12. složení komise pro posouzení nabídek dle Přílohy č. 3
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 4
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mobilní služby
Havířov 2020-2021 – nové vyhlášení“
ukládá
1. odeslat oznámení o vyloučení uchazeči Vodafone Czech Republic a.s.,
IČO: 25788001 ze zadávacího řízení VZ/113/ORG/20 – Mobilní služby
Havířov 2020 - 2021
2. odeslat uchazečům oznámení o zrušení zadávacího řízení
VZ/113/ORG/20 – Mobilní služby Havířov 2020 – 2021
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3. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mobilní služby Havířov 2020-2021 –
nové vyhlášení“
Z: vedoucí ORG
T: do 15.05.2020
2010/44RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města____________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis.
Kč/ks ve správě ORJ 06 v celkové pořizovací ceně 1 059 099,30 Kč v souladu se
Zásadami hospodaření s majetkem města:
Invent. číslo
000000016927
000000016927
600302200270
600302200282
000000013433
000000029345
600202200033

Název
3Com S7903E Chasis Kit + S7900E 384Gbps Fabric
w/ 2 + S7900E 1400W AC PS
3Com S7903E Chasis Kit + S7900E 384Gbps Fabric
w/ 2 + S7900E 1400W AC PS
PC Dell OptiPlex GX110
Tiskárna KOMDRUCK MDP/CZ
Tiskárna HP LJ P4515xm
Elektrická smažicí pánev 80 litrů
Elektrická smažicí pánev 80 litrů

2011/44RM/2020 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 109 z Operačního
programu Zaměstnanost 2014 – 2020________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 109 z Operačního programu
Zaměstnanost 2014 - 2020
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu s výzvou pro
předkládání žádostí o podporu a závaznými dokumenty Operačního programu
Zaměstnanost 2014 – 2020.
Z: vedoucí ORG
T: 16.06.2020
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2012/44RM/2020 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2019-2020____
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období od
01.11.2019 - 31.03.2020 v rozsahu přílohy.
2013/44RM/2020 - Žádost o povolení splátek jistoty v rámci přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
povolení splátek jistoty panu A. Z., trvale bytem …………………………,
zastoupeného statutárním městem Havířov v rámci přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou, ve výši 500,-Kč měsíčně.
2014/44RM/2020 - Souhlas s navýšením nadačního příspěvku____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583,
navýšení nadačního příspěvku určeného na nákup prostředků ochrany zdraví
zaměstnanců a klientů o 50 000 Kč, tj. na celkovou výši 350 000 Kč od Nadace
rozvoje zdraví, Sousední 1019/5, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,
IČ: 60784458
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku
Z: ředitel SSmH
T: květen 2020
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2015/44RM/2020 - Souhlas s pořízením investičního majetku – sestava profesionální pračky
v kombinaci se sušičkou___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku z vlastních zdrojů (z fondu investic) příspěvkové
organizace Sociální služby města Havířova – dvě sestavy profesionálních
praček v kombinaci se sušičkou s předpokládanou celkovou cenou 240 000 Kč,
vč. DPH
Z: ředitel SSmH
T: červen 2020
2016/44RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Orlová pro rok 2020
a uzavřením smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Orlová ve výši
10 000,-Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
pověřuje
ředitelku organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Orlová.
Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2020
2017/44RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o příspěvek Nadace GCP____________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o finanční příspěvek v grantovém
programu Nadace GCP, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4,
v hodnotě 39 900,- Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: květen 2020
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2018/44RM/2020 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00 317 985,
sídlo: Hlavní 246/31a, Havířov – Město, vyřazení vlastního investičního
majetku z účetní evidence a fyzicky formou ekologické likvidace, a to:
1. inventární číslo: CM05 – PC sestava typu Asus Cube – součást Racku
ve velkém sále-obsahující LCD monitor 19“, klávesnici, myš a odposlechové
aktivní reproduktory
datum pořízení:
12. 12. 2013
pořizovací cena:
63 222,00 Kč
zůstatková cena k 31. 3. 2020:
23 834,69 Kč
způsob likvidace:
ekologická
2. inventární číslo: CM09 – PC sestava typu Asus Cube – součást Racku
v malém sále-obsahující LCD monitor 19“, klávesnici, myš a odposlechové
aktivní reproduktory
datum pořízení:
12. 12. 2013
pořizovací cena:
38 325,00 Kč
zůstatková cena k 31. 3. 2020:
14 452,36 Kč
způsob likvidace:
ekologická
3. inventární číslo: CM16 – 2x PC sestava typu Asus Cube – součást Racku
ve foyer-obsahující LCD monitor 19“, klávesnici, myš a odposlechové
aktivní reproduktory
datum pořízení:
12. 12. 2013
pořizovací cena:
73 144,00 Kč
zůstatková cena k 31. 3. 2020:
27 582,60 Kč
způsob likvidace: ekologická
4. inventární číslo CM 15 – Plazmový monitor s úhlopříčkou 50“ –
místnost 106, foyer -informace
datum pořízení:
12. 12. 2013
pořizovací cena:
100 490,99 Kč
zůstatková cena k 31. 3. 2020:
9 312,99 Kč
způsob likvidace:
ekologická
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2019/44RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace____________________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem J.
Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí věcného daru v hodnotě 17.657,07 Kč
od dárce Nadace Charty 77, se sídlem Melantrichova 5, Praha 1, IČ: 00417904
Z: ředitel DsH
T: květen 2020
2020/44RM/2020 - Změna v povodňové komisi________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
pana Mgr. Petra Čížka z Povodňové komise města Havířova ke dni 11.5.2020
jmenuje
pana npor. Mgr. Reného Gabzdyla členem Povodňové komise města Havířova
ke dni 12.5.2020
2021/44RM/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. 8 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
b) Byt č. 44 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
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c) Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 994/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
d) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město
pořadí žadatelů: 1. ……………….
e) Byt č. 6 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
f) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 879/12, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….
g) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 517/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
h) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Pavlovova 587/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
i) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Radniční 634/11, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
j) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1045/59, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
k) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 762/129, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
l) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 965/33, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
m) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 894/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
n) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 779/18, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
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o) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1190/18, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
p) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 836/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
q) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
r) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1166/16,
Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
s) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 712/109, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
t) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….
u) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Plynárenská 668/7,
Havířov - Prostřední Suchá,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
v) Byt č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
w) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
x) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1082/8, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
y) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1019/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
z) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Školní 271/32, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
aa) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
bb) Byt č. 1 o velikosti 1+4 na ulici Majakovského 874/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….
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pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
2022/44RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání
dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 4. 2020 a 1. 5. 2020 dle
přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2
2023/44RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 5. 2020 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
2024/44RM/2020 - UŘ/611/MRA/19 – „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42,
Havířov – Podlesí – opakované řízení“- výběr dodavatele_______________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/611/MRA/19
„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí –
opakované řízení“ společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36
Bruzovice, IČO: 26807947, s nabídkovou cenou 17 493 345,15 Kč bez DPH
a s termínem splnění zakázky do 175 kalendářních dnů
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2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky UŘ/611/MRA/19 „Sanace
obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí – opakované
řízení“ takto:
2. místo:
MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 27776506, s nabídkovou cenou 18 307 956,45 Kč bez
DPH a s termínem splnění zakázky do 180 kalendářních dnů
3. místo:
THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Zábřeh,
700 30 Ostrava, IČO: 42766991, s nabídkovou
cenou 20 764 510,86 Kč bez DPH a s termínem splnění
zakázky do 180 kalendářních dnů
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/611/MRA/19 „Sanace obytného
domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí – opakované řízení“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele
ve znění přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 15.05.2020
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
2025/44RM/2020 - UŘ/612/MRA/19 – „Vyhrazená technická zařízení - výtahy – opakované
řízení“- výběr dodavatele__________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Vyhrazená technická
zařízení-výtahy – opakované řízení“ společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se
sídlem: Karviná - Nové Město, Závodní 542/53, PSČ 73506, IČO: 25382357
s nabídkovou cenou: 97 680,- Kč bez DPH za měsíční paušál, s nabídkovou
cenou 290,- Kč bez DPH za hodinovou zúčtovací sazbu a reakční dobou 1
hodina.
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2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky „Vyhrazená technická
zařízení-výtahy – opakované řízení“ takto:
2. místo:
OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav,
IČO: 42324254, s nabídkovou cenou 219 400,- Kč
bez DPH za měsíční paušál, s nabídkovou cenou 295,- Kč
bez DPH za hodinovou zúčtovací sazbu a reakční dobou
2 hodiny.
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem servisní
smlouvy související s veřejnou zakázkou UŘ/612/MRA/19 – „Vyhrazená
technická zařízení-výtahy – opakované řízení“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 15.05.2020
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
2026/44RM/2020 - VZ/91/MRA/19 - „Zajištění servisu 168 ks výtahů“ – sdělení o uzavření
dodatku ke smlouvě_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Zajištění servisu 168 ks výtahů“, č. smlouvy 130/I/2019, uzavřené
se společností LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná
– Nové Město, IČO: 25382357, dne 1. 12. 2019, kterým se smlouva prodlužuje
o jeden měsíc do 31. 5. 2020, a to postupem článku VI. odst. 1 Zásad zadávání
veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o.
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schvaluje
postup společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. v souvislosti s uzavřením
dodatku č. 1 k Servisní smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Zajištění servisu 168 ks výtahů“, č. smlouvy 130/I/2019, uzavřené
se společností LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53,
735 06 Karviná – Nové Město, IČO: 25382357, dne 1. 12. 2019
2027/44RM/2020 - UŘ/53/MRA/20 – „Úklidové služby“ - vyloučení účastníka______________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníka ZENOVA services s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00
Praha 1, IČ: 250 51 865, z účasti v zadávacím řízení - UŘ/53/MRA/20
„Úklidové služby“, neboť údaje a doklady předložené tímto účastníkem
nesplňují zadávací podmínky, účastník požadované údaje a doklady ve
stanovené lhůtě nedoložil a předložená žádost o účast tak nebyla objasněna
nebo doplněna 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 účastníka je uvedena v přílohách č. 1 a 3.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Oznámení
o rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
dle přílohy č. 3.
ukládá
odeslat Oznámení o rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z účasti
v zadávacím řízení, ve znění přílohy č. 3.
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru
T: 15.05.2020
2028/44RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“ –
rozhodnutí o námitkách___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele ERUPTIVA s.r.o., se sídlem 708 00 Ostrava-Poruba,
U Sportoviště 1165/8, IČO: 04431201, proti zrušení zadávacího řízení
ZPŘ/112/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, HavířovŠumbark“ ve znění přílohy č. 1
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odmítá
námitky stěžovatele ERUPTIVA s.r.o., se sídlem 708 00 Ostrava-Poruba,
U Sportoviště 1165/8, IČO: 04431201, proti zrušení zadávacího řízení
ZPŘ/112/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní,
Havířov-Šumbark“ z důvodů uvedených v příloze č. 2
ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli
Z: vedoucí OPS
T: 12.05.2020
2029/44RM/2020 - Sdělení pro radu obce Horní Bludovice______________________________
Rada města Havířova
projednala
informace o stížnostech a jednání paní starostky obce Horní Bludovice
ing. Petry Fickové, směrem ke statutárnímu městu Havířov na jednání sdružení
obcí SMOOK a její nevhodné chování vůči některým úředníkům MMH
a důrazně proti takovému jednání protestuje.
schvaluje
text dopisu pro Radu obce Horní Bludovice dle přílohy č. 1
2030/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Schválení pořadu jednání valné hromady__
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák.
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2,
Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo „společnost“)
volí
Předsedu valné hromady:
Skrutátora:
Zapisovatele:
2. ověřovatele zápisu:

Ing. Josefa Bělicu
Vladimíru Mikulášovou
Veroniku Richterovou, DiS.
Bc. Alenu Olšokovou

45
USNESENÍ
ze 44. schůze Rady Města Havířova
konané dne 11.05.2020

schvaluje
pořad jednání valné hromady Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.:
1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2019
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2019
3. Zpráva dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2019
- o výsledcích kontrolní činnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019
6. Různé
2031/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2019___________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák.
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2,
Město, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice
Havířov, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
ve znění dle přílohy č. 1
2032/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2019________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák.
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2,
Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku
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u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
dle přílohy č. 1
2033/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti__________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák.
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2,
Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
zprávu dozorčí rady společnosti:
1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019
2. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019
3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2019
4. o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy č. 1
2034/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti
za rok 2019______________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák.
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2,
Město, 736 01 Havířov, IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění dle příloh č. 1 - 4
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2035/44RM/2020 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019__
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák.
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2,
Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve znění dle přílohy č. 1
2036/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady__
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
volí
Předsedu valné hromady:
Skrutátora:
Zapisovatele:
2. ověřovatele zápisu:

Ing. Josefa Bělicu
Vladimíru Mikulášovou
Veroniku Richterovou, DiS.
Bc. Alenu Olšokovou

schvaluje
pořad jednání valné hromady MRA, s.r.o.:
1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2019
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2019
3. Zpráva dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2019
- o výsledcích kontrolní činnosti
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4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019, vč. stanovení výše,
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
7. Různé
2037/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2019__________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
schvaluje
Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o. za rok 2019 ve znění dle přílohy č. 1
2038/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2019________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
ve znění dle přílohy č. 1
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2039/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti__________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
bere na vědomí
Zprávu dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2019
- o výsledcích kontrolní činnosti
ve znění dle přílohy č. 1
2040/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření
účetní závěrky za rok 2019_________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
schvaluje
Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019 ve znění
dle přílohy č. 1
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2041/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti
za rok 2019______________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2019 dle příloh č. 1 - 4
2042/44RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2019
vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku___________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
schvaluje
rozdělení zisku společnosti za rok 2019 vč. stanovení výše, termínu a způsobu
výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti ve znění
dle přílohy č. 1
2043/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu jednání
valné hromady___________________________________________________
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), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové
společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská
66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)
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volí
1. Ing. Josefa Bělicu, jako předsedu valné hromady TSH a.s.
2. Veroniku Richterovou, DiS., jako skrutátora valné hromady TSH a.s.
3. Vladimíru Mikulášovou, jako zapisovatele valné hromady TSH a.s.
4. Bc. Alenu Olšokovou, jako 2. ověřovatele zápisu valné hromady TSH a.s.
schvaluje
pořad valné hromady TSH a.s.
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s.
a stavu jejího majetku za rok 2019
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládnou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2019
3. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2019
- o výsledcích kontrolní činnosti
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019
a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2019
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2019 včetně
stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
7. Různé
2044/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019__________
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), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové
společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská
66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku
za rok 2019 ve znění dle přílohy č. 1
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2045/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019_____________________
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), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové
společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská
66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2019 ve znění dle přílohy č. 1.
2046/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
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), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové
společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská
66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „TSH a.s.“)
bere na vědomí
vyjádření dozorčí rady TSH a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok
2019, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, o přezkoumání
zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2019, jakož i o výsledcích kontrolní činnosti, ve znění dle přílohy č. 1.
2047/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné
účetní závěrky za rok 2019 a zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky________________________________________
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), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové
společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská
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66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)
bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora určenou akcionáři společnosti Technické služby
Havířov a.s. ve znění dle přílohy č. 1.
2048/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti
TSH a.s. za rok 2019______________________________________________
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), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská
1461/66, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)
bere na vědomí
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2019 ve znění dle příloh č. 1 – 3,
schvaluje
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2019 ve znění dle příloh č. 1 - 3.
2049/44RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
TSH a.s. za rok 2019 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty
podílu na zisku___________________________________________________
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), ve znění pozdějších přepisů, působnost valné hromady
společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská
1461/66, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)
schvaluje
rozdělení zisku TSH a.s. za rok 2019, výši a způsob výplaty podílu na zisku,
ve znění dle přílohy č. 1 s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet města
č. 19-1721604319/0800 do 30. 6. 2020.

54
USNESENÍ
ze 44. schůze Rady Města Havířova
konané dne 11.05.2020

2050/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – volba orgánů a schválení pořadu valné
hromady________________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
volí
1. Ing. Josefa Bělicu, jako předsedu valné hromady HTS, a.s.
2. Veroniku Richterovou, DiS., jako skrutátora valné hromady HTS, a.s.
3. Vladimíru Mikulášovou, jako zapisovatele valné hromady HTS, a.s.
4. Bc. Alenu Olšokovou, jako 2. ověřovatele zápisu valné hromady HTS, a.s.
schvaluje
pořad valné hromady HTS, a.s.:
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s.
a stavu jejího majetku za rok 2019
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2019
3. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
- o její kontrolní činnosti za rok 2019
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2019
4. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2019
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2019 včetně
stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
7. Různé
2051/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019_________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
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IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu
jejího majetku za rok 2019 dle přílohy č. 1, str. č. 5 až 12.
2052/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019______________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2019 dle přílohy č. 1, str. 27 až 35.
2053/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.__
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
Zprávu dozorčí rady HTS, a.s. o její kontrolní činnosti a jejich výsledcích,
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, o přezkoumání návrhu
na rozdělení zisku za rok 2019 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 dle přílohy č. 1.
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2054/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.
dle přílohy č. 1, str. 37 až 41.
2055/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – schválení řádné účetní závěrky společnosti
HTS, a.s. za rok 2019______________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
schvaluje
řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2019 dle přílohy č. 1, str. 13 až 26.
2056/44RM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
HTS, a.s. za rok 2019 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení
dividend a tantiém________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,
IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
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schvaluje
rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2019 dle přílohy č. 1, s tím, že dividendy
budou vyplaceny v termínu do 15. 6. 2020 bankovním převodem na účet města
č. 19-1721604319/0800.

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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