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DATUM:

10.06.2020

USNESENÍ
ze 48. schůze Rady města Havířova
konané dne 08.06.2020

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 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.06.2020
2072/48RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 48. schůze RMH, konané dne 08.06.2020
2073/48RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů ze 44., 45., 46. a 47. schůze RMH
2074/48RM/2020 - Schválení pořadu 48. schůze RMH, konané dne 08.06.2020
2075/48RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 48. RMH
2076/48RM/2020 - Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti – IV. etapa
2077/48RM/2020 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2020
2078/48RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov
2079/48RM/2020 - Udělení výjimky ze Zásad
2080/48RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2081/48RM/2020 - Prominutí zbývajících částí poplatku z prodlení
2082/48RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2383/3, k. ú. Dolní Suchá
2083/48RM/2020 - Prodej pozemků v k. ú. Šumbark
2084/48RM/2020 - Převod nemovitostí Moravskoslezskému kraji
2085/48RM/2020 - Přijetí daru od Moravskoslezského kraje
2086/48RM/2020 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.
od paní A. R.
2087/48RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“
2088/48RM/2020 - Vzdání se předkupního práva k pozemku parc. č. 2214,
k. ú. Havířov-město
2089/48RM/2020 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 2052, k. ú. Prostřední Suchá
2090/48RM/2020 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou
2091/48RM/2020 - Žádosti o snížení nebo prominutí nájemného z pozemků
2092/48RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s.
2093/48RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností
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2094/48RM/2020 - Úhrada pozemkové služebnosti formou splátek
2095/48RM/2020 - Žádosti o snížení nebo prominutí nájemného z prostor sloužících
k podnikání
2096/48RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
2097/48RM/2020 - Pronájem částí nemovitých věcí
2098/48RM/2020 - Odkoupení plošiny
2099/48RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím
2100/48RM/2020 - Využití majetku – věci nalezené a majetek po zemřelém
2101/48RM/2020 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2020
2102/48RM/2020 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2019 a účetní závěrka
města Havířova sestavená k 31.12.2019
2103/48RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 35. – 69.
2104/48RM/2020 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2021
2105/48RM/2020 - Výroční zprávy o činnosti mateřských škol za školní rok 2018/2019
2106/48RM/2020 - Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
2107/48RM/2020 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí
a žáků za školní rok 2019/2020
2108/48RM/2020 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou
školu Havířov na školní rok 2020/2021
2109/48RM/2020 - Informace o omezení provozu MŠ Radniční Havířov
2110/48RM/2020 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
Asterix-SVČ, p. o., Havířov
2111/48RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III
2112/48RM/2020 - Souhlas s dotaci - Poskytování bezplatné stravy dětem v MSK IV
- ZŠ K. Světlé Havířov
2113/48RM/2020 - Souhlas s přijetím daru – ZŠ Moravská Havířov
2114/48RM/2020 - Vyřazení investičního majetku, navýšení PC investičního majetku
a převod finančních prostředků z RF do FI - ZŠ Mládežnická Havířov
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2115/48RM/2020 - Pořízení IM, převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení IM
- ZŠ Gen. Svobody Havířov
2116/48RM/2020 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky v příspěvkové organizaci SSRZ Havířov – kontrolní zjištění
2117/48RM/2020 - Žádost o výpůjčku
2118/48RM/2020 - Havířov v pohybu 2020 - výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek
2119/48RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – umístění
v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol
2120/48RM/2020 - Žádost HC AZ Havířov 2010 z.s. o pronájem prostor bowlingu
ve Víceúčelové hale
2121/48RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
na rok 2020, 2. dotační kolo
2122/48RM/2020 - Výstavba druhé ledové plochy na území statutárního města Havířov
2123/48RM/2020 - Cena pro stočné a převedení odpadních vod kanalizací pro rok 2020
– snížení sazby DPH
2124/48RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města
2125/48RM/2020 - VZ/225/OKS/2020 pod názvem „Plošné opravy asfaltových povrchů
vozovek v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
2126/48RM/2020 - Návrh OZV – pravidla a plochy pro psy v Havířově
2127/48RM/2020 - Vyjádření ke studii stavby „I/11 Havířov–Třanovice,
technicko-ekonomická studie včetně HDM-4“
2128/48RM/2020 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“ – uzavření
Dodatku č. 1 k SoD č. 974/OÚR/19
2129/48RM/2020 - ZPŘ/264/OÚRMRA/16 – „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“
- změna člena komise
2130/48RM/2020 - „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ – uzavření
Dodatku č. 1 k SoD č. 39/OÚR/20
2131/48RM/2020 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2020
2132/48RM/2020 - Uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociálním automobilu
2133/48RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci
2134/48RM/2020 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova
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2135/48RM/2020 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního dlouhodobého majetku
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova
2136/48RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – Nadační fond Teplo na dlani
2137/48RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – Nadace ČEZ
2138/48RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o finanční příspěvek GasNet, s.r.o.
2139/48RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadace ČEZ
2140/48RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
2141/48RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního majetku a použitím
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
2142/48RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou
organizací Městská knihovna Havířov
2143/48RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace
Český hudební fond
2144/48RM/2020 - Realizace projektů Harmonogramu významných celoměstských akcí
v roce 2020
2145/48RM/2020 - Informace o doručení změny stanov společnosti HTS, a.s. do sbírky listin
2146/48RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2147/48RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2148/48RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2149/48RM/2020 - UŘ/53/MRA/20 – „Úklidové služby“ - výběr dodavatele
2150/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
v roce 2020“ – rozhodnutí o zrušení VZ
2151/48RM/2020 - Cisternová automobilová stříkačka - zrušení zadávacího řízení
a zahájení nového zadávacího řízení
2152/48RM/2020 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 29.6.2020
2153/48RM/2020 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2019
2154/48RM/2020 - VZ/257/ORG/20 – Mobilní služby Havířov 2020-2021-nové vyhlášení
– rozhodnutí o výběru nabídky
2155/48RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů
5
USNESENÍ
ze 48. schůze Rady Města Havířova
konané dne 08.06.2020

2156/48RM/2020 - Stížnosti – přehled za r. 2019
2157/48RM/2020 - Informace o podané žalobě na náhradu platu
2158/48RM/2020 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov
Životice
2159/48RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH
2160/48RM/2020 - Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 22.06.2020
2161/48RM/2020 - Návrh na změnu a doplnění OZV č. 7/2016 o nočním klidu a pořádání akcí
2162/48RM/2020 - Údržba veřejné zeleně - dodatek č. 2 ke smlouvě se společností Technické
služby Havířov a.s. a výpověď smlouvy se zhotovitelem Z. H.
2163/48RM/2020 - „Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“ - uzavření smlouvy
se společností Technické služby Havířov a.s.
2164/48RM/2020 - Poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou činnost
na území města Havířova
2165/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov - 1. část“- zahájení VZ
2166/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov - 2. část“- zahájení VZ
2167/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 3. část“- zahájení VZ
2168/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 4. část“- zahájení VZ
2169/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 5. část“- zahájení VZ
2170/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 6. část“- zahájení VZ
2171/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 7. část“- zahájení VZ
2172/48RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířov k aktualizaci Programu zlepšování
kvality ovzduší pro aglomeraci CZ08A – Ostrava/ Karviná/Frýdek – Místek
2173/48RM/2020 -Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „ČOV
Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“
2174/48RM/2020 - Posouzení stížnosti proti výši úhrady za poskytnutí informací - MKS
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2175/48RM/2020 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova
2176/48RM/2020 - Záměr pronájmu budovy zámku
2177/48RM/2020 - Oprava EPS Kulturní dům Petra Bezruče
2178/48RM/2020 - Zrušení usnesení o omezení návštěv v PO SMH
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USNESENÍ
ze 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.06.2020
2072/48RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 48. schůze RMH, konané dne 08.06.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 48. schůze Rady města Havířova, konané
dne 08.06.2020
paní Mgr. Janu FEBEROVOU
2073/48RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů ze 44., 45., 46. a 47. schůze RMH_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů ze 44. schůze RMH, která se konala dne 11.05.2020,
ze 45. schůze RMH, která se konala 18.05.2020, ze 46. schůze RMH, která se
konala 21.05.2020 a ze 47. schůze RMH, která se konala dne 25.05.2020
2074/48RM/2020 - Schválení pořadu 48. schůze RMH, konané dne 08.06.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 8. června 2020
dle upravené přílohy takto:
doplnění pořadu o body:
107. Záměr pronájmu budovy zámku
108. Oprava EPS Kulturní dům Petra Bezruče
Stažení bodů z pořadu:
36. Zřízení přípravné třídy v ZŠ Školní Havířov od 1.9.2020
51. Uplatnění vynaložených uznatelných nákladů na přípravu zrušeného
projektu
2075/48RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 48. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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vypouští
úkoly krátkodobé
1649/36RM/2020
1687/36RM/2020
1820/39RM/2020
1868/41RM/2020

1871/41RM/2020
1874/41RM/2020
1875/41RM/2020
1876/41RM/2020
1886/41RM/2020
1890/41RM/2020
1927/42RM/2020
1928/42RM/2020
1929/42RM/2020
1930/42RM/2020
1944/42RM/2020
1952/42RM/2020
1953/42RM/2020
1956/42RM/2020
1974/43RM/2020
1980/44RM/2020
1993/44RM/2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního
díla
Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č.
1179/OKS/2010
Zřízení pozemkových služebností
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady zrušení rezervního fondu, zřízení investičního fondu,
změna stanov
Dohoda o finančním vypořádání a nabytí pozemků
v majetku ČR do majetku města
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.
Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Přechod pro
chodce u autobusové zastávky Životice památník“
Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele ZŠ Moravská Havířov
Výpůjčka částí pozemků parc. č. 4016, 4026 a 4028/3, k.
ú. Havířov-město
Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 7.
část“
Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 8.
část“
Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 9.
část“
Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům PO za 2. pololetí roku 2019
„Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek
v Havířově“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
OŘ/50/ORG/20 - Úplatné nabytí práv k licenčním
službám - rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření
smlouvy
OŘ/36/ORG/20 - „Nákup výpočetní techniky“ rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
Městská hromadná doprava – ukončení regulačních
opatření
Prodej pozemku parc. č. 606/12, k. ú. Bludovice
Schválení účetních závěrek za rok 2019 městem
zřízených příspěvkových organizací
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1994/44RM/2020
1997/44RM/2020
2002/44RM/2020
2004/44RM/2020
2006/44RM/2020
2007/44RM/2020
2009/44RM/2020
2014/44RM/2020
2016/44RM/2020
2017/44RM/2020
2019/44RM/2020
2024/44RM/2020
2025/44RM/2020
2027/44RM/2020
2028/44RM/2020
2060/45RM/2020
2061/45RM/2020
2062/45RM/2020
2064/45RM/2020

Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení
kapacity ŠJ-výdejny ZŠ a MŠ Frýdecká
Obnovení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem
je statutární město Havířov
„Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“
– uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. 862/OÚR/19
„Chodník Na Pavlasůvce“ – uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 75/OÚR/20
OŘ/259/OÚR/19 Přednádražní prostor Havířov – nové
vyhlášení“ - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
980/OÚR/19
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny
č. 6 Územního plánu Orlové
VZ/113/ORG/20 - Mobilní služby Havířov 2020 – 2021
Souhlas s navýšením nadačního příspěvku
Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města
Orlová pro rok 2020 a uzavřením smlouvy
Žádost o souhlas s podáním žádosti o příspěvek Nadace
GCP
Dodatečný souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem
seniorů Havířov, příspěvková organizace
UŘ/611/MRA/19 – „Sanace obytného domu na ul.
Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí – opakované
řízení“- výběr dodavatele
UŘ/612/MRA/19 – „Vyhrazená technická zařízení výtahy – opakované řízení“- výběr dodavatele
UŘ/53/MRA/20 – „Úklidové služby“ - vyloučení
účastníka
„Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, HavířovŠumbark“ – rozhodnutí o námitkách
Obnovení provozu Zařízení pro zabezpečení péče o
všestranný rozvoj dětí do věku do 3 let
Odvolání proti rozhodnutí OÚR č. j. MMH/49232/2020
„Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, HavířovŠumbark“ - rozhodnutí o námitkách
Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí v období
mimořádné epidemiologické situace

2076/48RM/2020 -Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti – IV. Etapa______________
Rada města Havířova
schvaluje
zavedení IV. etapy úsekového měření rychlosti vozidel v úseku na sil. č. I/11, ul.
Ostravská v Havířově-Šumbarku, jízdní pás ve směru jízdy z Havířova do
Ostravy v souladu s doporučením KŘ Policie Moravskoslezského kraje, odboru
služby dopravní policie

10
USNESENÍ
ze 48. schůze Rady Města Havířova
konané dne 08.06.2020

ukládá
zajistit realizaci úsekového měření rychlosti vozidel ve výše uvedeném úseku
Z: ředitel MP Havířov
T: 31.08.2020
2077/48RM/2020 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2020_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti
a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
za období leden - duben 2020 dle důvodové zprávy
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov
ve výši 80 000,- Kč na úhradu pronájmu zařízení pro úsekové měření rychlosti –
IV. etapa do konce roku 2020
uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2020
2078/48RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov______
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014
vyřazení a ekologickou likvidaci zastaralého a nefunkčního dlouhodobého
majetku ve správě Městské policie Havířov, se sídlem Havířov-Město,
Karvinská 1a a jeho následné vynětí z evidence:
mikrovlnný spoj - zařízení pro přenos digitálního signálu na propojení
komisariátů K1-K3
inv. č. 000000013592, rok pořízení 2008
pořizovací cena 78 832,00 Kč vč. DPH
zůstatková cena 0 Kč
Z: ředitel MP
T: 30.06.2020
2079/48RM/2020 - Udělení výjimky ze Zásad__________________________________________
Rada města Havířova
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schvaluje
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem
o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“,
pro p. M. A. M. , státního příslušníka ………………………………….
………….
2. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem
o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“,
pro manž. MUDr. O. S. , státního příslušníka ……………………
a I. P., státního příslušníka …………………………………………………….
………………………..
2080/48RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. M. B., trvale bytem ……………………………
k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
3,
vel.
1+2
v domě
na ul. …………………………………….., jehož nájemkyní je jeho matka
p. N. C.
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. S. C., trvale …………………………………..
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 28, vel. 1+3 v domě na ul.
………………., ………………, jehož nájemci jsou jeho příbuzní manž. M. C.
a J. C.
neschvaluje
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. I. G., trvale bytem …………………………
…………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě
na ul. ………………………………………………………, jehož nájemcem
je p. J. Š.
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. K. Z., trvale bytem ………………………………
………………………….., k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 17 vel. 1+3
v domě na ul. ………………………………………………., jehož nájemcem
je p. D. K.
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2081/48RM/2020 - Prominutí zbývajících částí poplatku z prodlení_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. prominutí zbývající části poplatku z prodlení ve výši 131.377,83 Kč a všemi
později narostlými poplatky z prodlení v souvislosti s touto pohledávkou
p. J. Č., t.b. ……………………………………
2. prominutí zbývající části poplatku z prodlení ve výši 139.771,88 Kč a všemi
později narostlými poplatky z prodlení v souvislosti s touto pohledávkou
p. P. S., t.b. ……………………………………………… pod podmínkou,
že jmenovaný u MRA, s.r.o. předloží doklad o celkové úhradě pohledávek
na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2082/48RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2383/3, k. ú. Dolní Suchá______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2383/3,
ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, kat. území Dolní Suchá
manželům J. M. a J. M., bytem …………………………………………….,
……………………, pod stavbou garáže u rodinného domu v jejich vlastnictví
2083/48RM/2020 - Prodej pozemků v k. ú. Šumbark___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemků parc. č. 1964/2
o výměře 35 m2, parc. č. 1968 o výměře 181 m2 a části pozemku parc. č.
1964/4 odměřenou geometrickým plánem č. zak. 1982-40/2020 a nově
označenou jako pozemek parc. č. 1964/7 o výměře 62 m2, katastrální území
Šumbark, panu P. Ch., bytem ……………………………………………….,
za
účelem
zřízení
zpevněné
plochy pro odstavení vozidel
a rozšíření stavby skladu náhradních dílů, a to za tržní cenu ve výši 517,00
Kč/m2, celkem tedy za 143.726,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého
posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
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2084/48RM/2020 - Převod nemovitostí Moravskoslezskému kraji_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit bezúplatný převod nemovitostí - parc. č.
524/39, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1519
a pozemek parc. č. 524/40, ostatní plocha, vše v k. ú. Bludovice, ul. Aloise Jiráska
2, Havířov-Podlesí, a zpracované projektové dokumentace na výměnu oken a
dveří v ceně 94.000,00 Kč + DPH, ve vlastnictví statutárního města Havířova do
majetku Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, za podmínek:
- obdarovaný se zavazuje, že bude o předmět daru řádně pečovat a užívat jej
pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních
služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů a nepřevede
jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí
- obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté
lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany
obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost
- v případě porušení povinností je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo
požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu
daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni
vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování
znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů
ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne
úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez
omezení dle svého uvážení
- v případě, že obdarovaný poruší povinnost, je dárce oprávněn požadovat
po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé
jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude
obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván
- zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu
ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků
vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí
- obdarovaný hradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí
2085/48RM/2020 - Přijetí daru od Moravskoslezského kraje_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru od vlastníka
Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692:
1. budovu č. p. 595, občanská vybavenost, Šumbark, která stojí na pozemcích
parc. č. 1214/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/2 zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/4 zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č.
1213/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1213/17 ostatní plocha, pozemek
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parc. č. 1213/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1213/32 ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1213/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1214/2 zastavěná
plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnický podíl ve
výši 257/260 na pozemku parc. č. 1213/34 ostatní plocha, spoluvlastnický
podíl ve výši 257/260 pozemku parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří, a
dále nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to spoluvlastnický podíl ve výši 51/60
na pozemku parc. č. 1213/18 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl ve výši
51/60 na pozemku parc. č. 1213/35 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl ve
výši 51/60 na pozemku parc. č. 1214/1 zastavěná plocha a nádvoří, včetně
všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark,
obec Havířov, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za
následujících podmínek:
a) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce
nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely
sportu, školství a vzdělávání, kultury, sociálních služeb, státní správy,
samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků
vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí
b) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté
lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu a) ze
strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou
součinnost
c) v případě porušení povinností dle bodu a) je dárce oprávněn od smlouvy
odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši
ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým
posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na
případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta
bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě
písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat
s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení
d) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu b), je dárce oprávněn
požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za
každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne,
kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván
e) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu
ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od
účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí
f) obdarovaný se zavazuje, že po dobu minimálně 10 let od nabytí účinků
vkladu vlastnického práva k Předmětu daru, umožní příspěvkové organizaci
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace,
Školní 601/2, Šumbark, IČO: 13644297, užívat prostory sportovní haly, a to
především tělocvičnu, bazén, posilovnu a prostory související, a to za účelem
výuky žáků, a to vše pouze za náklady na dodávku energií spojených
s užíváním těchto prostor, s možností prodloužení užívání prostor sportovní
haly za stejných podmínek na dalších 10 let, a to na základě žádosti
příspěvkové organizace
2. pozemek parc. č. 1458, ostatní plocha, k. ú. Havířov-město, včetně všech
součástí a příslušenství, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený
s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
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2086/48RM/2020 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.
od paní A. R. ____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby pro
rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. č. 300/9, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 18 m2, k. ú. Dolní Suchá, od vlastníka paní A. R.,
………………………….., která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod
stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2087/48RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19037 „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“, k pozemkům k. ú. Bludovice:
1. výpůjčku a zřízení služebnosti inženýrské sítě k části parc. č. 1147/4
a 1130/3, v celkovém rozsahu cca 50 m2, ve vlastnictví J. P., bytem ………….
………………., pro nemovitou věc - kanalizační stoku P6-A v majetku
statutárního města Havířova, umístěnou na pozemcích v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby
2. výpůjčku a zřízení služebnosti inženýrské sítě k části parc. č. 1058/37
v rozsahu cca 75 m2, ve vlastnictví J. K. a H. K. , bytem ………………….,
……………., pro nemovitou věc - kanalizační stoku P6-B.2 v majetku
statutárního města Havířova, umístěnou na pozemku v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby
3. výpůjčku a zřízení služebnosti inženýrské sítě k části parc. č. 1081/1,
v rozsahu cca 68 m2, ve vlastnictví L. V. a M. V., bytem ……………………
…………………………., pro nemovitou věc - výtlak odpadních vod ČS1,
v majetku statutárního města Havířova, umístěný na pozemku v rozsahu dle
zaměření dokončené stavby
4. výpůjčku části parc. č. 1066/10, 1066/11 a 1066/3 v celkovém rozsahu
cca 183 m2, ve vlastnictví V. P. a A. P. , bytem ………………………………..
……………………, a zřízení služebnosti pro nemovitou věc - stoku P6-B2
v majetku statutárního města Havířova, umístěnou na pozemcích v rozsahu cca
91 m2, dle zaměření dokončené stavby
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5. výpůjčku části parc. č. 1151/2, 1152/1, 1147/1 a 1064/1 v celkovém rozsahu
cca 1025 m2, ve vlastnictví Ing. K. K., bytem ………………………………..
a zřízení služebnosti inženýrské sítě pro nemovitou věc - kanalizační stoku P6A v majetku statutárního města Havířova, umístěnou na pozemcích v rozsahu
cca 273 m2, dle zaměření dokončené stavby
6. výpůjčku části parc. č. 1102/1 v rozsahu cca 234 m2, v podílovém
spoluvlastnictví Ing. J. K., M. K., bytem ……………………………………..
a J. T. , bytem ……………………………., jen pro účely realizace stoky P6A.1 v majetku statutárního města Havířova, bez trvalého záboru
7. výpůjčku parc. č. 1066/1, v rozsahu podílu 1/10 (tj. 15,1 m2) v podílovém
Spoluvlastnictví
manž.
Ing.
P.
B.
a
Mgr.
E.
B.,
bytem ……………………………………., pro umístění nemovitých věcí kanalizační stoky P6-B.2 a výtlaku odpadních vod ČS1, v majetku statutárního
města Havířova
8. výpůjčku parc. č. 1052/1 o výměře 1322 m2 a části parc. č. 1058/3,
v rozsahu cca 480 m2, ve vlastnictví G. P., bytem …………………………….
…………………… pro umístění nemovitých věcí – stoky P6-B.1, stoky
P6-B.2, výtlaku odpadních vod ČS2, čerpací stanice ČS2, přípojky elektro
NN2, vodovodní přípojky a příjezdové komunikace v majetku statutárního
města Havířova
9. výpůjčku části parc. č. 1052/2 v rozsahu cca 409 m2, ve vlastnictví
Ing. T. P., bytem ………………………………………, pro umístění
nemovitých věcí – stoky P6-B.2, výtlaku odpadních vod ČS2, přípojky elektro
NN2, vodovodní přípojky a příjezdové komunikace v majetku statutárního
města Havířova
k bodu 1. – 9. :
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací,
do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stavbám
k bodu 1. – 5. :
- služebnost inženýrské sítě spočívá v právu statutárního města Havířova,
jako vlastníka nemovitých věcí, umístit, provozovat, udržovat, opravovat
či odstranit nemovité věci na pozemcích vlastníků a vstupovat a vjíždět
v souvislosti s výkonem práv na pozemky vlastníků, přičemž 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, či sloupu NN
na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
k bodu 1.- 9.
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ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvy k bodu 1. – 9. v souladu s tímto
usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit pro účely realizace stavby č. 19037
„Odkanalizování Havířova, IV. etapa, P6 lokalita Zákostelí, HavířovBludovice“, v k. ú. Bludovice:
1. výkup pozemku parc. č. 1052/1 o výměře 1322 m2 a části parc. č. 1058/3
o výměře cca 480 m2 ve vlastnictví G. P., bytem ……………………………...………………………….., dle zaměření dokončených staveb - stoky P6-B.1
a P6-B.2, výtlaku odpadních vod ČS 2, čerpací stanice odpadních vod ČS2,
přípojky elektro NN2, vodovodní přípojky a příjezdové komunikace v majetku
statutárního města Havířova, přičemž pozemek parc. č. 1052/1 bude vykoupen
za sjednanou kupní
cenu 600,00
Kč/m2
tj. za výměru
2
1322 m celkem 793.200,00 Kč a část pozemku parc. č. 1058/3 za sjednanou
kupní cenu 1.000,00 Kč/m2, tj. za výměru cca 480 m2 celkem
cca 480.000,00 Kč, celkem bude kupní cena činit cca 1.273.200,00 Kč
2. výkup části pozemku parc. č. 1052/2 o výměře cca 409 m2, ve vlastnictví
Ing. T. P., bytem ……………………………., dle zaměření dokončené stoky
P6-B.2, výtlaku odpadních vod ČS2, přípojky elektro NN2, vodovodní
přípojky a příjezdové komunikace v majetku statutárního města Havířova, za
sjednanou kupní cenu 1.000,00 Kč/m2, tj. za výměru
cca 409 m2 celkem cca 409.000,00 Kč
2088/48RM/2020 - Vzdání se předkupního práva k pozemku parc. č. 2214,
k. ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova se vzdát předkupního práva k pozemku parcela č.
2214, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, k. ú. Havířov-město,
ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na němž stojí stavba bez č. p./č. e., jiná stavba, ve vlastnictví
statutárního města Havířova s právem hospodaření pro Správu sportovních
a rekreačních zařízení Havířov
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2089/48RM/2020 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 2052, k. ú. Prostřední Suchá____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pachtu pozemku parc. č. 2052, trvalý trávní porost o výměře 566 m2,
k. ú. Prostřední Suchá, panu P. T., ……………………………………., za
účelem zahrady
2090/48RM/2020 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy E/40/MJP/99 na část pozemku parc. č. 511/58,
ostatní plocha o výměře 5 m2 , k. ú. Bludovice, s paní K. M.,
……………………………………, IČO: 67468144, za účelem přístupového
chodníku do provozovny, dohodou ke dni 30. 6. 2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody
o ukončení nájmu pozemku
ukládá
ekonomického odboru vyhotovit dohodu o ukončení nájmu pozemku v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2020
2091/48RM/2020 - Žádosti o snížení nebo prominutí nájemného z pozemků________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádosti nájemců pozemků v majetku města o snížení nebo prominutí nájemného
po dobu uzavření provozoven z důvodu vyhlášení nouzového stavu
neschvaluje
1. snížení nájemného o 50% za pronájem pozemku parc. č. 2105/753,
k. ú. Šumbark po dobu uzavření provozovny - sázkové kanceláře,
majiteli této provozovny panu R. B., bytem ………………………..,
…………………………………………., IČO: 40276520
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2. prominutí nájemného za pronájem pozemku parc. č. 2343,
k. ú. Havířov-město po dobu uzavření provozovny - Minikavárna AJKA,
majiteli této provozovny panu J. Ř., bytem ……………………………
…………………, IČO: 13639510
3. prominutí nájemného za pronájem pozemků parc. č. 1460/175 a 1460/180,
k. ú. Šumbark, po dobu uzavření provozovny - bistra, pivního baru včetně
předzahrádky,
majiteli
této
provozovny
panu
L.
Z.,
bytem ………………………………..
ukládá
ekonomickému odboru zaslat všem žadatelům informaci o neschválení jejich
žádosti
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2020
2092/48RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s.
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku města
a to parc. č. 2105/30, 2105/31, 2105/34, 2105/36, 2105/42, k. ú. Šumbark
spočívající v zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení
distribuční soustavy zemního vedení NN v rámci stavby č. IV-12-8016716/01,
Havířov, Chrpová, č. parc. 2105/31, NNk za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 36,00 m2 dle GP č. 1972-714/2019
ze dne 10. 2. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
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
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2093/48RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1799/2,
k. ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,30 m2) dle GP č. 4727-130/2019 ze dne
18.
12.
2019
ve
prospěch
pozemku
parc.
č.
1790/1,
k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 778, jimiž ke dni zřízení
pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ing. P. P. a R. P., oba bytem ……………
……………………., na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení pozemkové služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti
v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2094/48RM/2020 - Úhrada pozemkové služebnosti formou splátek________________________
Rada města Havířova
schvaluje
úhradu formou splátek, částky za zřízení pozemkové služebnosti, schválené
usnesením Rady města Havířova č. 965/19RM/2019 ze dne 15. 7. 2019,
na pozemcích města v k. ú. Havířov–město parc. č. 379, parc. č. 590, parc. č.
592, parc. č. 608, parc. č. 4085/10 a parc. č. 4166, v rozsahu 198,65 m2,
dle GP č. 2060-600/2015, ve prospěch pozemku parc. č. 4083/2 ve vlastnictví
oprávněné strany, společnosti Pivovar Havířov a.s., se sídlem Selská 1589/8a,
736 01 Havířov-Město, IČO: 278 28 093 s tím, že částku za zřízení pozemkové
služebnosti ve výši 50.828,00 Kč + DPH, tj. celkem 61.501,88 Kč, uhradí
oprávněná strana ve 12 měsíčních splátkách
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
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ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
2095/48RM/2020 - Žádosti o snížení nebo prominutí nájemného z prostor sloužících
k podnikání_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádosti nájemců částí nemovitých věcí – prostorů sloužících k podnikání
v majetku statutárního města Havířova o snížení nebo prominutí nájemného
za prostory sloužící k podnikání
neschvaluje
snížení nebo prominutí nájemného nájemcům částí nemovitých věcí – prostorů
sloužících k podnikání v majetku statutárního města Havířova, po dobu uzavření
jejich
provozoven
v souvislosti
s vyhlášením
nouzového
stavu,
a to všem stávajícím (dle Přílohy č. 1) nebo budoucím žadatelům
schvaluje
nájemcům částí nemovitých věcí – prostorů sloužících k podnikání v majetku
statutárního města Havířova v souladu se zákonem č. 210/2020 Sb., o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce
prostor sloužících k podnikání, uhrazení veškerých pohledávek do konce
ochranné lhůty, tj. do 31. 12. 2020
ukládá
ekonomickému odboru a Městské realitní agentuře, s.r.o. zaslat všem žadatelům
informaci o přijatém usnesení rady města
Z: vedoucí EO,
MRA, s.r.o.
T: 30.06.2020
2096/48RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
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o celkové výměře 130,49 m2 v přízemí hlavní budovy zdravotního střediska ul.
Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, Evangelizačnímu centru
M.I.S.E., IČO: 73635511, jako volnočasový klub pro mladou a střední
generaci
2. záměr pronájmu části nemovité věci – garážového stání č. 1 o výměře
19,61 m2 v Domě s pečovatelskou službou ul. Karvinská 1512/3,
Havířov-Město, p. M.B. , k uskladnění elektrických invalidních vozíků
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o celkové výměře 110,46 m2 (z toho 18,10 m2 podíl
na společných prostorách) v 1. poschodí hlavní budovy zdravotního střediska
ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, od 1. 12. 2020
4. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o celkové výměře 86,46 m2 (z toho 18,10 m2 podíl na společných
prostorách) v 1. poschodí hlavní budovy zdravotního střediska ul. Generála
Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, od 1. 12. 2020
2097/48RM/2020 - Pronájem částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – garáže o výměře 18,22 m2 v suterénu
obytného domu ul. Školní 277/39, Havířov-Šumbark, p. V. K., bytem ul.
………………………………………….., ke garážování osobního vozidla, za
podmínek:
- nájemné 700,00 Kč/m2/rok vč. DPH,
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem 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, za podmínek:
- roční nájemné 104.653,00 Kč bez DPH
- nájem na dobu určitou do 30. 6. 2030
- touto smlouvou se ukončí smlouva o umístění zařízení
3. 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,
za podmínek:
- roční nájemné 104.653,00 Kč bez DPH
- nájem na dobu určitou do 31. 8. 2030
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2098/48RM/2020 - Odkoupení plošiny________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odkoupení plošiny pro imobilní osoby, instalované v části nemovité věci prostoru sloužícího k podnikání ul. Pavlovova 583/2, Havířov-Město,
od vlastníka Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, IČO: 00305847,
za smluvní kupní cenu 13.902,00 Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
2099/48RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí pořízených
z dotačních prostředků, u kterých skončila udržitelnost projektu, a movitých věcí,
u kterých skončila doba výpůjčky, příspěvkovým organizacím, a to:
1. movité věci dle přílohy č. 1 pořízené v rámci investiční akce
č. 13061 – Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova, v celkové účetní ceně
603.248,16 Kč, příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí
Balzacova 2/1190, IČO: 61988685
2. movité věci dle přílohy č. 2 pořízené v rámci investičních akcí
č. 14012 - Multifunkční hřiště Datyňka – Mobiliář pro volnočasové využití
dětí, v celkové účetní ceně 14.453,50 Kč, a č. 14021 - Mobiliář pro dětské
hřiště na ul. Zelená, v celkové účetní ceně 62.552,00 Kč, příspěvkové
organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO: 00306754
3. movitou věc - UHD televizor LG 55UJ6307 umístěný v AV Kinokavárně
v objektu kina Centrum, inv. číslo 000000071691, v účetní ceně
17.499,00 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,
IČO: 00317985
2100/48RM/2020 - Využití majetku – věci nalezené a majetek po zemřelém________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabytí nalezených movitých věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a majetku po zemřelém,
u kterého bylo statutární město Havířov vypravitelem pohřbu, a nabylo majetek
na základě usnesení soudu
schvaluje
odprodej použitelných věcí dle přílohy č. 1, nabytých jako věci nalezené a
majetku po zemřelém, prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí
2101/48RM/2020 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2020_
Rada města Havířova
bere na vědomí
nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2020
2102/48RM/2020 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2019 a účetní závěrka
města Havířova sestavená k 31.12.2019_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční
vypořádání města Havířova za rok 2019 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, a
v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,
2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
v rozsahu příloh č. 24 – 30
uložit
1. vedoucímu ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod daně
z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2019
ve výši 19 926 250,00 Kč na ZBÚ města
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 30.06.2020
2. vedoucímu ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku
záloh na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok
2019 po zdanění ve výši 1 957 384,04 Kč
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 30.06.2020
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3. vedoucí odboru komunálních služeb MMH realizovat převod úhrady ztráty
z hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
za rok 2019 ve výši 112 676,22 Kč
Z: vedoucí OKS
T: 30.06.2020
4. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené
k 31. 12. 2019.
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2020
pověřit
Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené
k 31. 12. 2019
2103/48RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 35. – 69.__
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 65., 66., 67., 68. a 69., dle důvodové zprávy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 65., 66., 67., 68. a 69., dle důvodové
zprávy,
schválit
a) rozpočtová opatření č. 35. – 64., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 35. – 69. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2020:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 580 913,33
1 195 389,59
33 706,27
1 600,00
1 350 217,47

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
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2 926 242,57
2 493 469,62
816,28
21 701,42
616 533,00
327 844,55
8 652,00
338 697,43
103 737,00
1 057 629,94

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
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odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
z toho: investiční příspěvek
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Mládežnická
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času
Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
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17 858,00
432 772,95
1 974,59
408,20
1 156,20
50,00
1 106,80
1 629,00
1 213,50
2 015,20
878,20
2 869,60
1 171,30
1 308,40
130,00
1 656,70
926,00
822,20
855,23
1 013,50
1 035,70
815,30
3 702,40
3 594,60
3 356,00
3 697,10
276,00
3 569,20
2 735,70
2 878,00
2 933,50
3 900,40
4 202,00
80,00
7 366,20
482,78
5 530,70
7 049,70
1 159,00
3 147,84
150,00
1 341,59
3 963,90
3 698,35

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

69 977,00 tis. Kč
25 628,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
z toho: investiční příspěvek
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
z toho: investiční příspěvek
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

46 968,47 tis. Kč
25 975,00 tis. Kč
61 378,00 tis. Kč
845,00 tis. Kč
51 944,68 tis. Kč
4 685,00 tis. Kč
60 220,00 tis. Kč
+345 329,24
+69 000,00
-105 000,00
+381 329,24

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2104/48RM/2020 -Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2021____
Rada města Havířova
schvaluje
harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok
2021“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2021“,
který je přílohou předkládaného materiálu.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí harmonogram přípravy
a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2021“ a „Návrhu rozpočtu
hospodářské činnosti města Havířova na rok 2021“, který je přílohou
předkládaného materiálu.
2105/48RM/2020 - Výroční zprávy o činnosti mateřských škol za školní rok 2018/2019_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyhodnocení výročních zpráv o činnosti mateřských škol za školní rok
2018/2019 dle důvodové zprávy
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2106/48RM/2020 - Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu vzdání se funkce:
paní J. M. při Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace ke dni 30. 6. 2020
jmenuje
pana Ing. P. S. členem školské rady při Základní škole Havířov-Město
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 1. 7. 2020
pověřuje
1. OŠK přípravou jmenovacího dekretu člena školské rady
2. primátora statutárního města Havířov podpisem jmenovacího dekretu
ukládá
1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce člena školské rady za dané
období a poděkování za výkon ve funkci člena školské rady paní J. M.
2. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady
3. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2020
2107/48RM/2020 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí
a žáků za školní rok 2019/2020______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků
za školní rok 2019/2020 dle přílohy č. 1
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2108/48RM/2020 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou
školu Havířov na školní rok 2020/2021_______________________________
Rada města Havířova
povoluje
výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Základní školu
a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská,
příspěvková organizace, IČO: 75027577 na školní rok 2020/2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní
školy pro Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 na školní
rok 2020/2021 udělené Radou města Havířova
schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na školní rok
2020/2021
uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše
jmenované škole
2109/48RM/2020 - Informace o omezení provozu MŠ Radniční Havířov___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
omezení provozu Mateřské školy
IČO: 61988715 od 25. 5. -26. 5. 2020

Havířov-Město

Radniční

7/619,

2110/48RM/2020 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
Asterix-SVČ, p. o., Havířov________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou
zapsány ve školském rejstříku za 1. pololetí roku 2020, dle přílohy č. 1
schvaluje
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
ASTERIX - střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2
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pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem oznámení o přiznání
odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce ASTERIX střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je
statutární město Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2020
2111/48RM/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
1. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora v MŠ Havířov
Šumbark, Mládí 23/1147,
příspěvková organizace
předpokládaná výše dotace: 380 000,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace, IČO: 70958289
název projektu:
Výchovná a vzdělávací podpora dětí
ze znevýhodněného prostředí MŠ „U kamarádů“
předpokládaná výše dotace: 305 000,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,
IČO: 61988588
název projektu:
Šablony III Mateřská škola Moravská
předpokládaná výše dotace: 440 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
4. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988570
název projektu:
Šablony III Personální podpora
v MŠ Radniční Havířov
předpokládaná výše dotace: 472 776,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
5. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634
název projektu:
Podpora a rozvoj vzdělávání v Mateřské škole
Havířov-Město Horymírova 7/1194
předpokládaná výše dotace: 350 000,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
31
USNESENÍ
ze 48. schůze Rady Města Havířova
konané dne 08.06.2020

6. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958122
název projektu:
Šablony III – Personální podpora a rozvojové
aktivity pro žáky v ZŠ 1. Máje Havířov
předpokládaná výše dotace: 1 116 500,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2112/48RM/2020 - Souhlas s dotaci - Poskytování bezplatné stravy dětem v MSK IV
- ZŠ K. Světlé Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s předložením žádosti níže uvedené příspěvkové organizace 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
Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČO: 48805424
název projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve
školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV
předpokládaná výše dotace:
140 658,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2113/48RM/2020 - Souhlas s přijetím daru – ZŠ Moravská Havířov_______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím daru příspěvkovou organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 108 485,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 k úhradě stravného
ve školní jídelně pro 19 žáků v období školního roku 2020/2021
2114/48RM/2020 - Vyřazení investičního majetku, navýšení PC investičního majetku
a převod finančních prostředků z RF do FI - ZŠ Mládežnická Havířov____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114
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1. vyřazení investičního majetku
- myčka ALBA, inventární číslo DHM 27, pořízená v roce 2003
v pořizovací ceně 107 521,05 Kč včetně DPH
2. změnu výše pořizovací ceny investičního majetku - myčky z finanční
částky 150 000,00 Kč na finanční částku 300 000,00 Kč
3. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky
z rezervního fondu do fondu investic ve výši 150 000,00 Kč na dokrytí nákladů
na pořízení myčky
2115/48RM/2020 - Pořízení IM, převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení IM
- ZŠ Gen. Svobody Havířov________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody
16/284 okres Karviná IČO: 48805513
1. pořízení investičního movitého majetku
- parní konvektomat B2011b v pořizovací ceně 558 415,00 Kč včetně DPH
2. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních
prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 279 000,00 Kč
na dofinancování pořízení parního konvektomatu do školní jídelny
3. vyřazení investičního movitého majetku
- elektrický konvektomat Zanussi, ev. č. DHM19, zůstatková cena 123 625,10
Kč, rok pořízení 2007
2116/48RM/2020 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky v příspěvkové organizaci SSRZ Havířov – kontrolní zjištění___
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah Protokolu č. 46/2018 vyhotoveného dne 11. 2. 2020 kontrolní skupinou
oddělení kontroly a interního auditu odboru kancelář primátora Magistrátu města
Havířova dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
ukládá
1. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
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IČO 00306754 v souladu s ustanoveními § 28 odst. 10 písm. d) a odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení
rozpočtové kázně ve výši 15.000 Kč
2. odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat Správě
sportovních a rekreačních zařízení Havířov oznámení o uložení odvodu
za porušení rozpočtové kázně v souladu s usnesením Rady města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2020
2117/48RM/2020 - Žádost o výpůjčku________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Handicap Sport Clubu Havířov z.s, IČO: 01260596, o výpůjčku prostor
Sportovní haly Slávie na ul. Astronautů 859/2, Havířov-Město, dle přílohy č. 2
schvaluje
výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie Handicap Sport Clubu Havířov z.s.,
IČO: 01260596, k pořádání turnajů v boccie ve dnech 11. - 13. 9. 2020
a 12. 12. 2020, za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním
vypůjčených prostor
2118/48RM/2020 - Havířov v pohybu 2020 - výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek___
Rada města Havířova
schvaluje
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Technické, organizační a bezpečnostní
zajištění akce Havířov v pohybu 2020“ výjimku z článku II, odst. 9 a článku III,
odst. 2 a 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním
městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016, na základě níž bude předmětná veřejná
zakázka malého rozsahu zadána přímo subjektům:
1. Akce ZET s.r.o., Zámečnická 1180/9, 736 01 Havířov – Bludovice,
IČO: 04133757, v celkové hodnotě 485 000 Kč, včetně DPH (383 150 Kč bez
DPH), a to na technické zajištění akce, dle specifikací uvedených v příloze č.
1 tohoto materiálu,
2. VIKING AGENCY s.r.o., U Statku 301/1, 736 01 Havířov – Bludovice,
IČO: 26869845, v celkové hodnotě 200 000 Kč, včetně DPH
(158 000 Kč bez DPH), a to na organizační a bezpečnostní zajištění akce, dle
specifikací uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu,
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3. Maniak aerobik Havířov, z.s., U Stadionu 1325/2b,
736 01 Havířov – Podlesí, IČO: 22713778, v celkové hodnotě 65 000 Kč
bez DPH (subjekt není plátcem DPH), a to na zajištění choreografie akce Mgr.
Ivanou Hlubinkovou Kožmínovou.
2119/48RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – umístění
v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2020 ze sportovní oblasti na nákup sportovních
pomůcek dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“
ve školním roce 2019/2020 takto:
15 000 Kč Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková
organizace, IČO 62331558, a to 10 000 Kč za 1. místo dívek
a 5 000 Kč za 3. místo chlapců.
7 000 Kč Střední
škola
technických
oborů,
Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261,
za 2. místo chlapců.
7 000 Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,
IČO 62331582, za 2. místo dívek.
10 000 Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov,
příspěvková organizace, IČO 62331566, za 1. místo chlapců.
5 000 Kč Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková
organizace, IČO 13644271, za 3. místo dívek.
s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2020.
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými
v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města
Havířova dne 24.02.2020 usn. č. 364/12ZM/2020.
pověřuje
vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2020
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2120/48RM/2020 - Žádost HC AZ Havířov 2010 z.s. o pronájem prostor bowlingu
ve Víceúčelové hale_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost HC AZ Havířov 2010 z.s., IČO: 68941994, o pronájem prostor bowlingu
ve Víceúčelové hale pro potřeby vybudování hokejové střelnice, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu
2121/48RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
na rok 2020, 2. dotační kolo________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2020 subjektům:
a) z mimosportovní sféry v celkové výši 3 427 000 Kč, a to takto:
sociální oblast
- registrované sociální služby
159 000 Kč, dle přílohy č. 1a
- projekty a činnost na podporu aktivit
souvisejících se sociální oblastí
20 000 Kč, dle přílohy č. 1b
kulturní oblast
58 000 Kč, dle přílohy č. 2
školská oblast
40 000 Kč, dle přílohy č. 3
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:
- zdravotnictví, bezpečnost
v silničním provozu
3 150 000 Kč, dle přílohy č.4a,4b
b) ze sportovní sféry v celkové výši
1 320 000 Kč, dle přílohy č. 5
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného
Zastupitelstvem města Havířova ze dne 24. 2. 2020 usnesením číslo
364/12ZM/2020
pověřit
1. vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv
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
o poskytnutí dotace a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč
v jednotlivých případech
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2122/48RM/2020 - Výstavba druhé ledové plochy na území statutárního města Havířov______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr vybudování druhé ledové plochy
na území statutárního města Havířov včetně možnosti realizace v modelu tzv.
PPP projektu
2123/48RM/2020 - Cena pro stočné a převedení odpadních vod kanalizací pro rok 2020
– snížení sazby DPH______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2020 od 01.05.2020 z důvodu
snížení zákonné sazby daně z přidané hodnoty z 15% na 10%.,
dle přílohy č. 1,
2. Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2020
od 01.05.2020 z důvodu snížení zákonné sazby daně z přidané hodnoty
z 15% na 10%., dle přílohy č. 2.
ukládá
zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2020 od
01.05.2020 a Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok
2020 od 01.05.2020
Z: vedoucí OKS
T: 06/2020
2124/48RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města__________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení sestavy - věž se skluzavkou - Jedlová 6, rok pořízení 2004, inv. č.
000000002146, pořizovací cena 110 900,00 Kč vč. DPH, jako dlouhodobého
hmotného investičního majetku z majetku města ve správě ORJ 08, v souladu se
Zásadami hospodaření s majetkem města
Z: vedoucí OKS
T: 6/2020
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2125/48RM/2020 -VZ/225/OKS/2020 pod názvem „Plošné opravy asfaltových povrchů
vozovek v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/225/OKS/2020 pod názvem „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek
v Havířově“ od společnosti STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast
Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava Svinov, IČ: 608 38 744 s nabídkovou
cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky 253,00 Kč bez DPH (306,13
Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí 1 600,00
bez DPH (1 936,00 Kč vč. DPH).
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/225/OKS/2020 pod názvem „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek
v Havířově“ takto:
2. místo:

PORR a.s, Provozní jednotka Ostrava, úsek Dopravních
a inženýrských staveb, Šenovská 463,
717 00 Ostrava - Bartovice, IČ: 430 05 560s
nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového
povrchu vozovky 259,50 Kč bez DPH (314,00 Kč vč. DPH)
a s nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury
inženýrských sítí 1 350,00 Kč bez DPH (1 634,00 Kč vč.DPH)

3. místo:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538,
742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 480 35 599 s nabídkovou
cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky 275,00 Kč
bez DPH (332,75 Kč vč. DPH) a s nabídkovou cenou
za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských
sítí 2 700,00,- Kč bez DPH (3 267,00 Kč vč. DPH)

4. místo:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,
závod Ostrava, Vratimovská 658/77,
718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 45274924 s nabídkovou cenou
za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky 325,00 Kč
bez DPH (393,25 Kč vč. DPH) a s nabídkovou cenou za
výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí 1 100,- Kč bez
DPH (1 331,- Kč vč. DPH)

5. místo:

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha-Karlín,
středisko Rudé armády 842, 739 21 Paskov, IČ: 262 71 303
s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu
vozovky 330,00 Kč bez DPH (399,30 Kč vč. DPH)
a s nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury
inženýrských sítí 1 350,00 Kč bez DPH (1 633,50 Kč vč. DPH)

6. místo:

JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31,
719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 258 55 581 s nabídkovou cenou
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za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky 387,00 Kč
bez DPH (468,27 Kč vč. DPH) a s nabídkovou cenou
za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských
sítí 1500,00 Kč bez DPH (1 815,- Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/225/OKS/2020 pod názvem „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek
v Havířově“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu
na realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/225/OKS/2020 pod názvem
„Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“
Z: vedoucí OKS
T: 06/2020
2126/48RM/2020 - Návrh OZV – pravidla a plochy pro psy v Havířově____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Havířově
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ve znění příloh
2127/48RM/2020 - Vyjádření ke studii stavby „I/11 Havířov–Třanovice,
technicko-ekonomická studie včetně HDM-4“_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města
vzít na vědomí informaci o vývoji přípravy projektu „Silnice I/11
Havířov – Třanovice“
schválit vyjádření statutárního města Havířova ke studii stavby „I/11 Havířov –
Třanovice, technicko-ekonomická studie včetně HDM-4“ v rozsahu přílohy č. 2
pověřit primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu podpisem
vyjádření statutárního města Havířova ke studii stavby „I/11 Havířov –
Třanovice, technicko-ekonomická studie včetně HDM-4“
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uložit odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova ke studii stavby „I/11 Havířov –
Třanovice, technicko-ekonomická studie včetně HDM-4“
Z: vedoucí OÚR
T: 26.06.2020
uložit odborným útvarům Magistrátu města Havířova průběžně sledovat další
vývoj přípravy projektu „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“ a předložit
Zastupitelstvu města Havířova další zprávu o aktuálním stavu průběhu přípravy
tohoto projektu
Z: vedoucí OÚR
vedoucí OKS
T: 2021
2128/48RM/2020 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“ – uzavření
Dodatku č. 1 k SoD č. 974/OÚR/19__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 974/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 81.840,00 Kč
bez DPH (99.026,40 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 974/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 17.000,00 Kč bez DPH
(- 17.000,00 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 974/OÚR/19 na provedení stavby
„Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“ v rozsahu bodů
1 až 2 tohoto usnesení se společnosti Firstpower a.s., Koněvova 2660/141, 130
00 Praha 3, IČ: 28386191.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 974/OÚR/19 ze dne 6. 1. 2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 974/OÚR/19
ze dne 6. 1. 2020
Z: vedoucí OÚR
T: 06/2020
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2129/48RM/2020 - ZPŘ/264/OÚRMRA/16 – „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“
- změna člena komise______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 2005/44RM/2020 ze dne 11.05.2020 v části „s c h v a l u j e“
v bodě 15. složení komise v zadávacím řízení ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK
ul. Výletní včetně chodníku“ (stavba číslo 18053) dle Přílohy
2130/48RM/2020 - „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ – uzavření
Dodatku č. 1 k SoD č. 39/OÚR/20___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 39/OÚR/20 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 853 380,64 Kč bez DPH
(1 032 590,57 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 39/OÚR/20 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 890 174,35 Kč bez DPH
(- 1 077 110,96 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 39/OÚR/20 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení,
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/OÚR/20 na provedení stavby
„Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ v rozsahu bodů 1 až 3
tohoto usnesení s dodavatelem SILNICE.CZ s.r.o., se sídlem Červený dvůr
918/7, 749 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČO: 267 92 711.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 39/OÚR/20 ze dne 07.02.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/OÚR/20 ze dne
07.02.2020
Z: vedoucí OÚR
T: 06/2020
uzavření Dodatku č. 1
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2131/48RM/2020 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2020_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. realizaci těchto investičních akcí z rozpočtu města na rok 2020:
a) stavba č. 19051 Demolice objektů bývalé ZŠ na ul. Mánesova,
předpokládaná cena 44.770.000 Kč včetně DPH
b) stavba č. 17023 Park sponzorů – 1. etapa, předpokládaná
cena 9.500.000 Kč včetně DPH
2. pořízení projektové dokumentace z rozpočtu města na rok 2020:
a) stavba č. 20063 Sesuv u areálu Technických služeb Havířov,
předpokládaná cena 250.000 Kč včetně DPH
b) stavba č. 20074 Sanace objektu útulku pro psy a drobná zvířata v Havířově
– Prostřední Suché, předpokládaná cena 250.000 Kč včetně DPH
2132/48RM/2020 - Uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociálním automobilu____
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy ve výši 16 000 Kč bez DPH
(19 360 Kč včetně DPH) na dobu 5 let v rámci projektu „Sociální automobil“
mezi společností KOMPAKT spol. s.r.o., Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ
49551027 a statutárním městem Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČ
00297488
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem smlouvy o prodeji reklamní
plochy
2133/48RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Sociální služby města
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ: 60337583) na projekt
„Předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek,
patologického hráčství a ochrana veřejného zdraví“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných
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výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace
protidrogové politiky kraje na rok 2020
Z: ředitel SSmH
T: červen 2020
2134/48RM/2020 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583,
vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky
ekologickou likvidaci
- terapeutický ultrazvuk BTL-07, výr. číslo 0170934, invent. číslo M000061,
rok pořízení 12/2002, cena pořízení 48 867,- Kč
- antidekubitní matrace včetně řídící jednotky PRODERM 2, výrob. číslo
17099821, invent. číslo M000086, rok pořízení 12/2006, cena pořízení
48 481,70 Kč.
Z: ředitel SSmH
T: srpen 2020
2135/48RM/2020 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního dlouhodobého majetku
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Sociální služby
města Havířova, IČO: 60337583 vyřazení vlastního dlouhodobého majetku
z účetní evidence - osobní automobil VW Transporter, rok výroby 1998, ujeto
390 130 km, pořizovací cena 811.094,- Kč vč. DPH a jeho ekologickou
likvidaci.
Z: ředitel SSmH
T: srpen 2020

43
USNESENÍ
ze 48. schůze Rady Města Havířova
konané dne 08.06.2020

2136/48RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – Nadační fond Teplo na dlani________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova,
IČO: 60337583, na projekt „Zajištění ochrany zdraví při epidemii COVID -19“
ve výši 250 000 Kč z rozpočtu Nadačního fondu Teplo na dlani.
Z: ředitel SSmH
T: červen 2020
2137/48RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – Nadace ČEZ_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova,
IČO: 60337583, na projekt „Ochranné pracovní pomůcky pro pracovníky
v přímé péči“ ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Nadace ČEZ
Z: ředitel SSmH
T: červen 2020
2138/48RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o finanční příspěvek GasNet, s.r.o.____
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 GasNet, s.r.o., Klišská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČO: 27295567 v hodnotě 9 995,- Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červen 2020
2139/48RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadace ČEZ______________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
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Podlesí, podání žádosti o dotaci z Nadace ČEŽ, se sídlem Duhová 1531/3,
140 00 Praha 4, IČO: 267 21 511, v hodnotě 98 897,- Kč. Organizace je
oprávněna přijmout nadační příspěvek do majetku organizace.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červen 2020
2140/48RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, přijetí věcného daru – elektroniky od Ing. L. H. , bytem …………..
………………………….. v hodnotě 1 600,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červen 2020
2141/48RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního majetku a použitím
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace_________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení vlastního investičního
majetku - rozšíření stávajícího hardware serveru a aktualizaci software serveru v předpokládané pořizovací ceně 800.000,00 Kč a použití fondu investic
organizace
Z: ředitel DsH
T: září 2020
2142/48RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město

45
USNESENÍ
ze 48. schůze Rady Města Havířova
konané dne 08.06.2020

Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:

Moravská zemská knihovna v Brně
Projekt na podporu nákupu
nekomerčních titulů uměleckých děl
české literatury pro profesionální veřejné
knihovny
Česká knihovna
10 216 Kč
základní dotace: 5 432 Kč (20 titulů)
rezervní dotace: 4 784 Kč (20 titulů)
0 Kč

Název projektu:
Celkové náklady na projekt:
Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování:

2143/48RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace Český
hudební fond____________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o nadační příspěvek příspěvkovou organizací Městské kulturní
středisko Havířov, IČO: 00317985:
Poskytovatel nadačního příspěvku:
Nadace Český hudební fond,
Besední 487/3, Praha 1,
Malá Strana, IČO: 61381390
název projektu:

Komorní koncerty Kruhů přátel
hudby podzim 2020/jaro 2021
nelze specifikovat
z příspěvku na provoz Městského
kulturního střediska Havířov
pro rok 2021

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2144/48RM/2020 - Realizace projektů Harmonogramu významných celoměstských akcí
v roce 2020______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zrušení realizace projektů „Harmonogramu významných celoměstských akcí
v roce 2020“ z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR a Ministerstva
zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií Covid-19, dle důvodové zprávy.
Zrušené projekty:
a) Miniteatro Jiřího Tibitanzla ze dne 22. – 26. 3. 2020
b) Velikonoční městečko ze dne 4. – 9. 4. 2020
c) Finále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ze dne 9. – 10. 5. 2020
d) Dny evropského filmu, Filmový festival v Canes Francie – duben 2020
e) Festival studentských filmů ze dne 4. 4. 2020
f) Majáles ze dne 30. 4. 2020
g) Galakoncert Talent ze dne 22. 5. 2020
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schvaluje
1. změny termínů realizace projektů „Harmonogramu významných
celoměstských akcí v roce 2020“ z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR
a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií Covid-19,
dle důvodové zprávy. Projekty v náhradních termínech:
a) Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů z 26. 3. 2020
na 10. 11. 2020
b) Ocenění osobností ve vybraných oblastech společenského života a udělení
Ceny města Havířova za rok 2019 z 23. 4. 2020 na 26. 11. 2020
c) Májové dny – Cesta do historie z 1. 5. 2020 na 28. 9. 2020
d) Festival barev z 13. 6. 2020 na 27. 9. 2020
e) Umělci ve filmu z 4. – 10. 5. 2020 na 15. – 21. 10. 2020
2. ukončení zajištění realizace Havířovských slavností ve dnech 4. a 5. 9. 2020
a převedení základní dramaturgické linie a rozsah projektu na termín konání
3. a 4. 9. 2021.
2145/48RM/2020 - Informace o doručení změny stanov společnosti HTS, a.s. do sbírky listin__
Rada města Havířova,
bere na

vědomí

informaci o doručení změny stanov společnosti HTS, a.s. do sbírky listin
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka
1113.
2146/48RM/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. 1 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. I. D.
b) Byt č. 44 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. S.,
2. Mgr. P. H. – M. H.,
3. D. S.
c) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1149/18, Havířov - Podlesí
pořadí žadatelů: 1. P. F.
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d) Byt č. 48 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. A. B.
e) Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Česká 1199/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. V. J. , 2. M. M., 3. J. N.
f) Byt č. 10 o velikosti 0+2 na ulici 17. listopadu 1105/24, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. E. P., 2. A. H., 3. D. Ch.
g) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 770/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. N., 2. M. B., 3. M. H.
h) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1185/8 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. K. Č., 2. D. R.
i) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 699/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. D. Ch.
j) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1063/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. L. H., 2. A. H., 3. D. K.
k) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1201/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Ing. M. K.
l) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 833/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M. H.
m) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 874/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Bc. P. S.,
2. JUDr. M. L. – R. G.
n) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Pavlovova 585/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. B. N.,
2. J. U.,
3. M. B.
o) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. PhDr. L. N.
p) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 577/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M. T.
q) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Pavlovova 587/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Š. V.,
2. M. M.
r) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Josefa Hory 1098/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. R. D.,
2. M. L. – K. P.
3. J. W. – A. W.
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s) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. A. V.
t) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 834/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. M. S. – D. S.
u) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 947/20, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Bc. Š. K.,
2. M. G.
v) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1201/36, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. P. W.
w) Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1154/6,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. J. B.
x) Byt č. 20 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. J. S.
y) Byt č. 29 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. J. L.
z) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1166/16,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. J. K.
aa) Byt č. 2 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Dukelská 694/11b,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. A. T.
bb) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. V. Z. – K. Z.,
2. I. B.
cc) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Česká 1200/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Ing. P. K.,
2. Mgr. P. L. – J. L.,
3. D. S.
dd) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 766/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. T. – M. T.
ee) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 766/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Mgr. M. W.
ff) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1222/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. O. Z.,
2. S. Š.
gg) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 792/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. T. V. – M. V.
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hh) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Ostrovského 949/24, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. J. G.
ii) Byt č. 34 o velikosti 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. P. V.,
2. V. G. – J. Č.,
3. M. W. - Mgr. M. T.
jj) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 767/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. P. Ch. - Ing. P. Ch.
kk) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 910/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. O. B. – M. B.
ll) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 490/49, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Ing. L. K.,
2. S. M. – I. M.,
3. M. K.
mm) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14,
Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. J. K.
nn) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10,
Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. L. B. – R. B.,
2. L. F. B.,
3. MVDr. R. M.
oo) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1104/73, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. J. H. – M. K.
pp) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. K. B.
qq) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1153/4,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. M. Š. – N. D.
rr) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 289/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. S. J.
ss) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1165/14,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. P. H. – S. H.
tt) Byt č. 46 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. P. B. – R. B.
uu) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 381/12, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. M. G. – A. B.
vv) Byt č. 31 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. M. B.
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ww) Byt č. 6 o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1113/6,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. M. G. – V. G.
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
2147/48RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce
bere na

vědomí

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 5. 2020 a 1. 6. 2020
dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
2148/48RM/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 30. 6. 2020 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
2149/48RM/2020 - UŘ/53/MRA/20 – „Úklidové služby“ - výběr dodavatele________________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Úklidové služby“
společnosti PEGASUS Service s.r.o., Hlavní 778, 739 34 Šenov, IČ: 02029375
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s nabídkovou cenou: 2 461 066,- Kč bez DPH/rok a 250,- Kč bez DPH
za hodinovou sazbu mimořádného úklidu
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/53/MRA/20 – „Úklidové služby“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 3
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 15.06.2020
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o výběru
2150/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
v roce 2020“ – rozhodnutí o zrušení VZ______________________________
Rada města Havířova
rozhodla
zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
UŘ/6/MRA/20- „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
v roce 2020“ podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
o zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 4
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ukládá
odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení ve znění přílohy č. 4
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 15.06.2020
2151/48RM/2020 - Cisternová automobilová stříkačka - zrušení zadávacího řízení
a zahájení nového zadávacího řízení_________________________________
Rada města Havířova
ruší
zadávací řízení OŘ/148/KP/20 - „Cisternová automobilová stříkačka“
v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť v zadávacím řízení
je jediný účastník zadávacího řízení a zadavatel ještě neodeslal oznámení
o výběru dodavatele
schvaluje
1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Cisternová automobilová stříkačka - nové vyhlášení“
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ne
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

100.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení:

termín dodání:
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ode dne účinnosti smlouvy
(zveřejnění smlouvy v registru
smluv - předpoklad druhá
polovina srpna 2020)
nejpozději do 120 kalendářních
dní ode dne účinnosti smlouvy

9. kritérium hodnocení:

nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH s váhou 100%

10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
12. podmínky zadávacího řízení:
- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením
- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost
od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel neprokazuje
kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ze dne
07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)
- účastník zadávacího řízení bude povinen v nabídce předložit informaci
o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno
v doporučení Komise 2003/361/ES
13. podmínky realizace:
- záruku dle záručních podmínek výrobce, nejméně však 24 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
14. složení komise dle Přílohy č. 2
pověřuje
1. komisi otevíráním, hodnocením a posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle
ust. § 122 zákona
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
ukládá
1. odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení včetně žádosti o vzdání
se práva podat námitky účastníkovi zadávacího řízení
Z: vedoucí OPS
T: 11. 6. 2020
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2. zahájit nové zadávací řízení
Z: vedoucí OPS
T: do 2 pracovních
dnů po ukončení
rušeného zadávacího
řízení
2152/48RM/2020 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 29.6.2020___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání valné hromady společnosti CEVYKO a.s.,
se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 085 99 254 (dále jen
„CEVYKO a.s.“) dne 29. června 2020, od 13:00 hod. v sídle notářské
kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem na adrese ul. 28. října
1610/95, Ostrava - Moravská Ostrava
2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech pořadu jednání takto:
bod 2: Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle návrhu
usnesení dle Přílohy č. 1
bod 3: Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti
CEVYKO a.s. o částku 9.000.000,-Kč, upsáním nových akcií dohodou
všech akcionářů uzavřenou dle ust. § 491 ZOK - hlasovat pro zvýšení
základního kapitálu v souladu s usnesením ZMH čís. 400/13ZM/2020 ze
dne 27.04.2020, dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 2
bod 4: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti CEVYKO
a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2019, přednesení údajů z řádné účetní
závěrky společnosti CEVYKO a.s. za rok 2019. Přednesení návrhu na
úhradu ztráty za rok 2019 - vzít na vědomí dle Přílohy č. 3, Přílohy č. 4
a Přílohy č. 5
bod 5: Zpráva o vztazích za účetní období roku 2019 dle ust. § 82 ZOK,
přednesení závěrů ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2019 - vzít
na vědomí dle Přílohy č. 6
bod 6: Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2019, vyjádření dozorčí rady
k přezkoumané řádné účetní závěrce společnosti CEVYKO a.s. za rok
2019 a k přezkoumanému návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok
2019. Informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní
období roku 2019 zpracované dle ust. § 82 ZOK a stanovisko
ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2019 - vzít na vědomí dle
Přílohy č. 1
bod 7: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s.
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za rok 2019 - hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 4
bod 8: Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2019 - hlasovat pro úhradu ztráty
za rok 2019 převodem na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ dle
návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 5
bod 9: Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení smluv o výkonu funkce
člena představenstva - hlasovat pro schválení uzavření smluv o výkonu
funkce dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 7
bod 10: Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení smluv o výkonu
funkce člena dozorčí rady - hlasovat pro schválení uzavření smluv o
výkonu funkce dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 8
2153/48RM/2020 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2019_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí celoroční hospodaření Svazku
měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611 a závěrečný účet za rok 2019
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu
Karviná za rok 2019 bez výhrad (příjmy ve výši 1.494,02 tis. Kč, výdaje ve výši
1.201.23 tis. Kč a financování ve výši - 292,79 tis. Kč) dle příloh č. 1 až 4
2154/48RM/2020 - VZ/257/ORG/20 – Mobilní služby Havířov 2020-2021-nové vyhlášení
– rozhodnutí o výběru nabídky_____________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/257/ORG/20 – „Mobilní služby Havířov 2020-2021-nové vyhlášení“
společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČO: 60193336, s nabídkovou cenou 132 009,- Kč bez DPH
(159 730,89 Kč včetně DPH) s měsíčními cenami v Kč bez DPH za jednu SIM
kartu tarifů č. 1 až 5 dle strany 3 přílohy č. 2
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/257/ORG/20-„Mobilní služby Havířov 2020-2021-nové vyhlášení“ takto:
2. místo:

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 5 – Stodůlky,IČO:25788001, s nabídkovou
cenou 132 040,- Kč bez DPH (159 768,40 Kč včetně DPH)
a měsíčními cenami v Kč bez DPH za jednu SIM kartu tarifů
č. 1 až 5 dle strany 2 přílohy č. 2
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
na realizaci veřejné zakázky VZ/257/ORG/20 – „Mobilní služby Havířov
2020-2021-nové vyhlášení“ a všech dokumentů souvisejících s ukončením
veřejné zakázky
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu
na realizaci veřejné zakázky VZ/257/ORG/20 – „Mobilní služby Havířov
2020-2021-nové vyhlášení“
Z: vedoucí ORG
T: 30.06.2020
2155/48RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky
„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - II.“ dle
usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019:
1. M. P., …………………………………….
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
2. S. Š., ……………………………………….
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu
Z: vedoucí EO
T: 08/2020
2156/48RM/2020 - Stížnosti – přehled za r. 2019_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii
Havířov v roce 2019.
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2157/48RM/2020 - Informace o podané žalobě na náhradu platu_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žalobu vůči statutárnímu městu Havířov vedenou u Okresního soudu
v Karviné pod sp. zn. 25 C 65/2020 dle Přílohy č. 1
2. platební rozkaz Okresního soudu v Karviné ze dne 21.5.2020,
č.j. 25 C 65/2020-10 dle Přílohy č. 2
schvaluje
1. podání odporu proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Karviné ze dne
21.5.2020, č.j. 25 C 65/2020-10 s tím, že nárok uplatněný v žalobě neuznává
2. právní zastoupení advokátem Mgr. O H., ev. č. ČAK: 17711, který bude
statutární město Havířov zastupovat v řízení o žalobě
2158/48RM/2020 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov
Životice_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1) dle návrhu E.
D., velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov Životice (viz Příloha
č.2) dle návrhu M. S., velitele JSDH Havířov Životice, v souladu s přijatými
„Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Havířova“, schválenými Radou města Havířova usnesením
číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011
ukládá
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů dle
přílohy č. 1 a č.2
Z: vedoucí OKP
T: 31.07.2020
2159/48RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH _____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Občanské komise pro část města Havířov-Prostřední Suchá Rady města
Havířova ze dne 20.05.2020
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jmenuje
do funkce členky Občanské komise pro část města Havířov-Prostřední Suchá
Rady města Havířova paní V. D.
a
do funkce člena Komise pro občanské záležitosti pana E. R.
2160/48RM/2020 - Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 22.06.2020__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 22.06.2020 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle přílohy upravené takto:
stažení bodu č. 34 Uplatnění vynaložených uznatelných nákladů na přípravu
zrušeného projektu
2161/48RM/2020 - Návrh na změnu a doplnění OZV č. 7/2016 o nočním klidu a pořádání akcí
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou
se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o nočním klidu
a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí
na území města Havířova, ve znění příloh
2162/48RM/2020 - Údržba veřejné zeleně - dodatek č. 2 ke smlouvě se společností Technické
služby Havířov a.s. a výpověď smlouvy se zhotovitelem Z. H.____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 437/OKS/2017 ze dne 30.05.2017
uzavřené se společností Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601,
Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město s účinností od 1.1.2021, kterým
se rozšiřuje místo plnění komplexní údržby veřejné zeleně o:
- údržbu zeleně okrsku č. 1, dle přílohy č. 3
- údržbu ploch pro volný pohyb psů na celém území města, dle přílohy č. 4
- údržbu nové části areálu hřbitova v Havířově – Šumbarku
ve stávajícím okrsku č. 3, a to za celkovou cenu 7 903 706,52 Kč/rok
bez DPH, tj. 658 642,21 Kč/měsíc bez DPH
(9 563 989,89 Kč/rok vč. DPH, 796 957,07 Kč/měsíc vč. DPH)
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2. výpověď Smlouvy o dílo E/1157/OMH/04, se zhotovitelem Zdeněk Hečko,
IČO 46146377 ke dni 31.12.2020
pověřuje
1. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2
Smlouvy o dílo 437/OKS/2017
Z: vedoucí OKS
T: 31/12/2020
2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem výpovědi
Smlouvy o dílo E/1157/OMH/04 se zhotovitelem Zdeněk Hečko,
IČO 46146377
Z: vedoucí OKS
T: 30/06/2020
2163/48RM/2020 - „Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“ - uzavření smlouvy
se společností Technické služby Havířov a.s.__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 14039 - „Multifunkční hřiště
v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“ se společností Technické služby Havířov a.s.,
se sídlem Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601,
s cenou 4.959.000,00 Kč bez DPH (6.000.390,00 Kč včetně DPH), s termínem
plnění nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a
s možností plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo na
realizaci stavby č. 14039 - „Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“
se společností Technické služby Havířov a.s.
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: 06/2020
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2164/48RM/2020 - Poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou činnost
na území města Havířova__________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky s osobami
vykonávající podnikatelskou činnost na území města Havířova dotčené
mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19, kteří splnili
pravidla pro poskytnutí finanční pomoci dle usnesení RMH 2071/47RM/2020
ze dne 25.5.2020:
1. Krimar s.r.o., Hálkova 1456/11, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO 28626249
Výše bezúročné finanční zápůjčky 20 000,00 Kč
Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok
2. P. P., ………………………………………….., IČO 04717376
Výše bezúročné finanční zápůjčky 20 000,00 Kč
Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok
3. V. B., ……………………………………………,
IČO 07245785
Výše bezúročné finanční zápůjčky 20 000,00 Kč
Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok
4. Womar Capital s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČO 05538963
Výše bezúročné finanční zápůjčky 20 000,00 Kč
Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok
5. D. P., ……………………………………………,
IČO 69196206
Výše bezúročné finanční zápůjčky 20 000,00 Kč
Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok
6. M.A., …………………………………………….,
IČO 73244741
Výše bezúročné finanční zápůjčky 20 000,00 Kč
Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok
7. P. P., ……………………………………………., IČO 73082759
Výše bezúročné finanční zápůjčky 20 000,00 Kč
Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok
8. Hradzki s.r.o., Zahradní 1035/1a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO 03771628
Výše bezúročné finanční zápůjčky 20 000,00 Kč
Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok
2020 zvýšení výdajové části OJ 13 výdaje o 5,00 mil. Kč.
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pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem smluv
o poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky
2165/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov - 1. část“- zahájení VZ_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov - 1. část“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ano; 1. z celkem 7 částí

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

ano
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

na nadlimitní veřejná
zakázka na stavební práce
zadávaná v užším řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

450.000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

9. Hodnotící kritéria:

podzim 2020
zhotovitel je povinen provést celé
dílo ve lhůtě do 250 kalendářních
dnů od protokolárního předání a
převzetí staveniště
Celková cena v Kč bez DPH
(60 %)
Cena (hodnota) paušálu
záručního servisu (3 %)
Cena (hodnota) hodiny servisu
v záruční době v rámci
mimořádných situací
(mimo záruční paušalizovaný
servis) (2%)
Záruka za celý předmět díla
včetně dodávky výtahů (25%)

62
USNESENÍ
ze 48. schůze Rady Města Havířova
konané dne 08.06.2020

Termín realizace výtahu
v bytovém domě (10%)
10. Zadávací podmínky:
- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka
záruky činí 120 měsíců (délka záruky je hodnotícím kritériem)
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
2166/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov - 2. část“- zahájení VZ_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov - 2. část“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ano; 2. z celkem 7 částí

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

ano
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

na nadlimitní veřejná
zakázka na stavební práce
zadávaná v užším řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců
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6. Výši požadované jistoty:

350.000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

9. Hodnotící kritéria:

podzim 2020
zhotovitel je povinen provést celé
dílo ve lhůtě do 250 kalendářních
dnů od protokolárního předání a
převzetí staveniště
Celková cena v Kč bez DPH
(60 %)
Cena (hodnota) paušálu
záručního servisu (3 %)
Cena (hodnota) hodiny servisu
v záruční době v rámci
mimořádných situací (mimo
záruční paušalizovaný servis)
(2%)
Záruka za celý předmět díla
včetně dodávky výtahů (25%)
Termín realizace výtahu
v bytovém domě (10%)

10. Zadávací podmínky:
- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka
záruky činí 120 měsíců (délka záruky je hodnotícím kritériem)
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
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2167/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 3. část“- zahájení VZ_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 3. část“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ano; 3. z celkem 7 částí

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

ano
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

na nadlimitní veřejná
zakázka na stavební práce
zadávaná v užším řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

340.000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

9. Hodnotící kritéria:

podzim 2020
zhotovitel je povinen provést celé
dílo ve lhůtě do 250 kalendářních
dnů od protokolárního předání a
převzetí staveniště
Celková cena v Kč bez DPH
(60 %)
Cena (hodnota) paušálu
záručního servisu (3 %)
Cena (hodnota) hodiny servisu
v záruční době v rámci
mimořádných situací (mimo
záruční paušalizovaný servis)
(2%)
Záruka za celý předmět díla
včetně dodávky výtahů (25%)
Termín realizace výtahu v
bytovém domě (10%)
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10. Zadávací podmínky:
- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka
záruky činí 120 měsíců (délka záruky je hodnotícím kritériem)
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
2168/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 4. část“- zahájení VZ_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 4. část“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ano; 4. z celkem 7 částí

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

ano
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

na nadlimitní veřejná
zakázka na stavební práce
zadávaná v užším řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

400.000,- Kč
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7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

9. Hodnotící kritéria:

podzim 2020
zhotovitel je povinen provést celé
dílo ve lhůtě do 250 kalendářních
dnů od protokolárního předání a
převzetí staveniště
Celková cena v Kč bez DPH
(60 %)
Cena (hodnota) paušálu
záručního servisu (3 %)
Cena (hodnota) hodiny servisu
v záruční době v rámci
mimořádných situací (mimo
záruční paušalizovaný servis)
(2%)
Záruka za celý předmět díla
včetně dodávky výtahů (25%)
Termín realizace výtahu
v bytovém domě (10%)

10. Zadávací podmínky:
- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka záruky
činí 120 měsíců (délka záruky je hodnotícím kritériem)
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
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2169/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 5. část“- zahájení VZ_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 5. část“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ano; 5. z celkem 7 částí

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

ano
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

na nadlimitní veřejná
zakázka na stavební práce
zadávaná v užším řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

430.000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

9. Hodnotící kritéria:

podzim 2020
zhotovitel je povinen provést celé
dílo ve lhůtě do 250 kalendářních
dnů od protokolárního předání a
převzetí staveniště
Celková cena v Kč bez DPH
(60 %)
Cena (hodnota) paušálu
záručního servisu (3 %)
Cena (hodnota) hodiny servisu
v záruční době v rámci
mimořádných situací (mimo
záruční paušalizovaný servis)
(2%)
Záruka za celý předmět díla
včetně dodávky výtahů (25%)
Termín realizace výtahu
v bytovém domě (10%)
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10. Zadávací podmínky:
- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka
záruky činí 120 měsíců (délka záruky je hodnotícím kritériem)
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
2170/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 6. část“- zahájení VZ_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 6. část“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ano; 6. z celkem 7 částí

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

ano
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

na nadlimitní veřejná zakázka
na stavební práce zadávaná
v užším řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

420.000,- Kč
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7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

9. Hodnotící kritéria:

podzim 2020
zhotovitel je povinen provést celé
dílo ve lhůtě do 250 kalendářních
dnů od protokolárního předání a
převzetí staveniště
Celková cena v Kč bez DPH
(60 %)
Cena (hodnota) paušálu
záručního servisu (3 %)
Cena (hodnota) hodiny servisu
v záruční době v rámci
mimořádných situací (mimo
záruční paušalizovaný servis)
(2%)
Záruka za celý předmět díla
včetně dodávky výtahů (25%)
Termín realizace výtahu
v bytovém domě (10%)

10. Zadávací podmínky:
- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka
záruky činí 120 měsíců (délka záruky je hodnotícím kritériem)
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
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2171/48RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 7. část“- zahájení VZ_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 7. část“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ano; 7. z celkem 7 částí

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

ano
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

na nadlimitní veřejná zakázka
na stavební práce
zadávaná v užším řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

370.000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

9. Hodnotící kritéria:

podzim 2020
zhotovitel je povinen provést celé
dílo ve lhůtě do 250 kalendářních
dnů od protokolárního předání a
převzetí staveniště
Celková cena v Kč bez DPH
(60 %)
Cena (hodnota) paušálu
záručního servisu (3 %)
Cena (hodnota) hodiny servisu
v záruční době v rámci
mimořádných situací (mimo
záruční paušalizovaný servis)
(2%)
Záruka za celý předmět díla
včetně dodávky výtahů (25%)
Termín realizace výtahu
v bytovém domě (10%)

71
USNESENÍ
ze 48. schůze Rady Města Havířova
konané dne 08.06.2020

10. Zadávací podmínky:
- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka
záruky činí 120 měsíců (délka záruky je hodnotícím kritériem)
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
2172/48RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířov k aktualizaci Programu zlepšování
kvality ovzduší pro aglomeraci CZ08A-Ostrava/ Karviná/Frýdek – Místek
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k aktualizaci „Programu zlepšování kvality
ovzduší pro aglomeraci CZ08A – Ostrava/ Karviná/Frýdek – Místek“ uvedené
v příloze č. 1
pověřuje
vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 08.06.2020
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2173/48RM/2020 -Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „ČOV
Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“_________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (IČO 451 93 665) o realizaci záměru „ČOV
Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“ podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1
pověřuje
vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 20.06.2020
2174/48RM/2020 - Posouzení stížnosti proti výši úhrady za poskytnutí informací – MKS_____
Rada města Havířova
vydává
rozhodnutí (viz Příloha č. 1) podle § 16a odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
na základě podané stížnosti Bc. P. B., kterým snižuje výši úhrady
za poskytnutí informací požadovanou Městským kulturním střediskem Havířov
Žádostí o úhradu nákladů dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
č. j. MKS-Ha/E/1491 /2020 ze dne 29.4.2020
2175/48RM/2020 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Jednací řád Zastupitelstva města
Havířova ve znění dle Přílohy č. 1
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2176/48RM/2020 - Záměr pronájmu budovy zámku____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nemovitostí - budovy zámku č. p. 243, ul. K Zámečku 2,
Havířov-Město, a pozemků parc. č. 3980, ostatní plocha, zeleň, výměra 827 m2,
parc. č. 3985, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 504 m2, parc. č. 3986/2, ostatní
plocha, jiná plocha, výměra 464 m2, parc. č. 3986/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, výměra 558 m2, vše v k. ú. Havířov-město, za podmínek vyhlášky
záměru pronájmu dle Přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem vyhlášky
záměru pronájmu
Z: vedoucí EO
T: 09.06.2020
2177/48RM/2020 - Oprava EPS Kulturní dům Petra Bezruče____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava elektrické požární signalizace Kulturního
domu Petra Bezruče“ výjimku z článku IV, bod č. 1 Zásad zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu příspěvkovým organizacím města, zadání předmětné
veřejné zakázky malého rozsahu přímo společnosti TEMAR spol. s r.o.
Ostrava, IČO: 60318929.
2178/48RM/2020 - Zrušení usnesení o omezení návštěv PO SMH_________________________
Rada města Havířova
ruší
své usnesení č. 2068/46RM/2020 ze dne 21.5.2020 – Opatření ohledně
COVID-19 s účinností ode dne 8.6.2020

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

Mgr. Jana FEBEROVÁ v.r.
náměstkyně primátora
pro školství a kulturu
74
USNESENÍ
ze 48. schůze Rady Města Havířova
konané dne 08.06.2020

