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USNESENÍ
ze 45. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.05.2020

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

PŘEHLED USNESENÍ
ze 45. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.05.2020
2057/45RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 45. schůze RMH, konané dne 18.05.2020
2058/45RM/2020 - Schválení pořadu 45. schůze RMH, konané dne 18. května 2020
2059/45RM/2020 - Návrh na změnu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v roce 2020
2060/45RM/2020 - Obnovení provozu Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí
do věku do 3 let
2061/45RM/2020 - Odvolání proti rozhodnutí OÚR č. j. MMH/49232/2020
2062/45RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“
- rozhodnutí o námitkách
2063/45RM/2020 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 5.6.2020
2064/45RM/2020 - Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí v období mimořádné
epidemiologické situace
2065/45RM/2020 - Zásady pro vydávání Radničních listů
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USNESENÍ
ze 45. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.05.2020
2057/45RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 45. schůze RMH, konané dne 18.05.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 45. schůze Rady města Havířova, konané
dne 18.05.2020
paní Mgr. Janu FEBEROVOU

2058/45RM/2020 - Schválení pořadu 45. schůze RMH, konané dne 18. května 2020__________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 45. schůze Rady města Havířova, konané dne 18. května 2020
dle upravené přílohy takto:
doplnění pořadu o bod č. 8 Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí v období
mimořádné epidemiologické situace a o bod č.9 Zásady pro vydávání
Radničních listů
2059/45RM/2020 - Návrh na změnu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v roce 2020
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1) změnu vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace schváleného na rok
2020 Zastupitelstvem města Havířova dne 24.2.2020, číslo usnesení ZMH
číslo 364/12ZM/2020 konkrétně ve věci doby, v níž má být dosaženo účelu
poskytnuté dotace, a ve věci položkových rozpočtů u dotací poskytnutých na
činnost příjemce takto:
a) u veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na projekt a na činnost
příjemce:
Článek IV Závazky příjemce
Odst. 2. písm.b) - stávající text se vypouští a toto písm. nově zní takto:
„dosáhnout stanoveného účelu nejpozději do 31.12.2020“
b) u veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na činnost příjemce:
Článek III Účel použití dotace
Odst. 1. - stávající text se mění a tento odstavec nově zní takto:
„Dotaci poskytovatel poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů
souvisejících s činností příjemce v roce 2020 (dále jen „činnost“), a
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to v souladu s předloženou obecnou částí žádosti o dotaci čj.
……………………… ze dne……………..
Odst. 2. - stávající text se mění a tento odstavec nově zní takto:
„Příjemce je oprávněn použít finanční prostředky poskytnuté dotace
výhradně k úhradě nákladů souvisejících s činností příjemce,
přičemž poskytnutou dotaci nelze čerpat na úhradu výdajů za
položky uvedené v čl. III, odstavci 5. Zásad (viz. čl. II odst. 4. této
smlouvy).“
Článek IX Závěrečné ujednání
Odst. 6.
- vypouští se
Příloha č. 1: Položkový rozpočet - vypouští se
2) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, respektive dodatků
k již uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací, na základě
žádostí příjemců dotací, ve znění schválených změn veřejnoprávní smlouvy
dle bodu 1) návrhu usnesení tohoto materiálu
pověřit
1) vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv,
respektive dodatků k již uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně)
v jednotlivých případech
2) náměstkyni pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv,
respektive dodatků k již uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých
případech
2060/45RM/2020 - Obnovení provozu Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí
do věku do 3 let__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 25.05.2020 obnovení provozu „Zařízení pro zabezpečení péče o
všestranný rozvoj dětí do věku do 3 let“ příspěvkové organizace Sociální služby
města Havířova, IČ: 60337583
Z: ředitel SSmH
T: květen 2020
2061/45RM/2020 - Odvolání proti rozhodnutí OÚR č. j. MMH/49232/2020
Rada města Havířova
schvaluje
podání odvolání statutárního města Havířova v rámci územního rozhodnutí o
umístění stavby s názvem: „plynovodní přípojka Změna zdroje tepla objektu
společnosti PAC spol. s r.o. ul. E. F. Buriana 869/4A, Havířov-Město“, vydané
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dne 30. 4. 2020 odborem územního rozvoje, oddělení stavební úřad, pod číslem
jednacím MMH/49232/2020, ve znění přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem odvolání
Z: vedoucí EO
T: 18. 5. 2020
2062/45RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark“
- rozhodnutí o námitkách__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele HAOSPOL s.r.o., se sídlem 735 64 Havířov Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12, IČO: 25855506, proti zrušení zadávacího
řízení ZPŘ/112/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní,
Havířov-Šumbark“ ve znění přílohy č. 1
odmítá
námitky stěžovatele HAOSPOL s.r.o., se sídlem 735 64 Havířov - Prostřední
Suchá, U Hřiště 775/12, IČO: 25855506, 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: 19. 5. 2020
2063/45RM/2020 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 5.6.2020
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem
735 35 Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, IČO 47677287 (dále jen
„Společnost“) dne 5.6.2020 v 9 hodin v sídle Společnosti
2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
3. návrhy na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2
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ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu jednání takto:
bod 2. Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 2
bod 3. Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku společnosti,
podnikatelský záměr r. 2020 - vzít na vědomí dle Přílohy č. 2
a Přílohy č. 3
bod 4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně zprávy auditora – vzít
na vědomí dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3
bod 5. Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku
- hlasovat pro schválení roční účetní závěrky za rok 2019
dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3
- hlasovat pro rozdělení zisku dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4
bod 6. Schválení auditora pro rok 2020 - hlasovat pro schválení auditora
dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 2
bod 7. Volba člena představenstva a dozorčí rady
- hlasovat pro schválení člena představenstva dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 2
- hlasovat pro schválení člena dozorčí rady dle návrhu představenstva
dle Přílohy č. 2
2064/45RM/2020 - Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí v období mimořádné
epidemiologické situace____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí
formou klubové činnosti zajištěné příspěvkovou organizací města ASTERIX středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747
v období mimořádné epidemiologické situace v době od 18. do 22. 5. 2020
ukládá
o přijatém usnesení informovat ředitelky a ředitele dotčených příspěvkových
organizací
Z: vedoucí OŠK
T: ihned
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2065/45RM/2020 - Zásady pro vydávání Radničních listů_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro vydávání Radničních listů ve znění dle Přílohy
stanoví
s účinností od 1.6.2020 celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu
města Havířova na 320, tj. snížení počtu zaměstnanců o 1 zaměstnance
zařazeného do odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova z důvodu
zvýšení efektivity práce Magistrátu města Havířova při zpracování Radničních
listů

Ing. Josef BĚLICA v.r.
primátor města

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