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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.12.2022  

 
193/4RM/2022 - Zvolení ověřovatele 4. schůze RMH, konané dne 12.12.2022 

  
194/4RM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 3. schůze RMH, konané dne 28.11.2022 
  
195/4RM/2022 - Schválení pořadu 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.12.2022 
  
196/4RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 4. RMH 
 
197/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – schválení  

pořadu jednání, volba druhého ověřovatele 
 

198/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – změna 
zakladatelské listiny společnosti  
 

199/4RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
– schválení pořadu jednání, volba druhého ověřovatele 
 

200/4RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – změna  
zakladatelské listiny společnosti  
 

201/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře 
– schválení programu, volba druhého ověřovatele 
 

202/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
– změna stanov společnosti 
 

203/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře – schválení  
programu, volba druhého ověřovatele 

 
204/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře – změna  

stanov společnosti 
 

205/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – odvolání  
a volba jednatele  

 
206/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – odvolání  

a volba členů dozorčí rady  
 
207/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – schválení  

smluv o výkonu funkce   
 

208/4RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
– odvolání a volba členů dozorčí rady   
 

209/4RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
– schválení smluv o výkonu funkce  
 

210/4RM/2022 - Úkol pro statuární orgán 
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211/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
– odvolání a volba členů představenstva  
 

212/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
– odvolání a volba členů dozorčí rady    
 

213/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
– schválení smluv o výkonu funkce 
 

214/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře – odvolání  
a volba členů představenstva  
 

215/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře – odvolání  
a volba členů dozorčí rady 
 

216/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře – schválení  
smluv o výkonu funkce  
  

217/4RM/2022 - Uzavření smlouvy o výpůjčce  
 
218/4RM/2022 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
219/4RM/2022 - Správa, provozování a nájem smutečních síní  
 
220/4RM/2022 - Správa světelných signalizačních zařízení Dodatek č. 23 – doplnění  

předmětu díla 
 

221/4RM/2022 - Vodovodní řad Dukla – Cena za vodné pro rok 2023  
 
222/4RM/2022 - Splašková kanalizace – Cena za stočné pro rok 2023 
 
223/4RM/2022 - Splašková kanalizace – Cena za převod odpadních vod kanalizací  

pro rok 2023  
 

224/4RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
225/4RM/2022 - Prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách,  

podání výpovědí z nájmu bytů   
 

226/4RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  
 

227/4RM/2022 - Souhlas s pořízením vlastního investičního majetku 
 
228/4RM/2022 - Žádost o změnu závazných ukazatelů  
 
229/4RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s navýšením technického zhodnocení majetku  
 
230/4RM/2022 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 
 

231/4RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace  
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232/4RM/2022 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2022 ze strany  
příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 
 

233/4RM/2022 - Spolupráce města s Rádiem Čas 
 
234/4RM/2022 - Jmenování členů komisí RMH  
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U S N E S E N Í 
z 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.12.2022  

 

193/4RM/2022 - Zvolení ověřovatele 4. schůze RMH, konané dne 12.12.2022_______________ 

  

Rada města Havířova 

  

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 4. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 12.12.2022 

      

Róberta MASAROVIČE, MsC., MBA, DBA, LL.M. 

 

 

194/4RM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 3. schůze RMH, konané dne 28.11.2022__________ 

  

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

zprávu ověřovatele zápisu z 3. schůze RMH, konané dne 28. listopadu 2022.  

 

 

195/4RM/2022 - Schválení pořadu 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.12.2022___ 

  

Rada města Havířova 

  

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.12.2022  

dle přílohy upravené takto: 

doplnění bodu č. 43 – Úkol pro statuární orgán  

 

 

196/4RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 4. RMH_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 
 

úkoly: krátkodobé 

 

4672/94RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. k podílu na pozemku 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

4559/91RM/2022 Vodovod na ul. Výletní - Dodatek č. 3 ke smlouvě o pachtu a 
provozování vodního díla  

4705/94RM/2022 Souhlas s přijetím nadačního příspěvku od Nadace rozvoje 
zdraví – Stropní zvedací a asistenční systém pro seniory 

4706/94RM/2022 Souhlas s přijetím příspěvku z Nadačního fondu Teplo na 
dlani – Stropní zvedací a asistenční systém pro seniory 

28/2RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. 

30/2RM/2022 Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město 

74/2RM/2022 Souhlas s přijetím navýšené dotace na rok 2022 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a uzavřením Dodatku č. 1 

75/2RM/2022 Souhlas s přijetím dotace na rok 2022 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o 
poskytnutí dotace 

76/2RM/2022 Souhlas s přijetím věcného daru 

83/2RM/2022 Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic na technické 
zhodnocení svěřeného majetku Domovem seniorů Havířov, 
příspěvková organizace 

87/2RM/2022 Dohoda o splátkách dluhu 

136/3RM/2022 Změna v rejstříku škol a školských zařízení-výmaz MŠ 
Balzacova Havířov,  
zápis a zápis změny ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

137/3RM/2022 Změna v rejstříku škol a školských zařízení-výmaz MŠ 
Moravská Havířov, zápis změny ZŠ Moravská Havířov 

140/3RM/2022 Návrh odměny ředitelům PO a zástupkyni ředitele MŠ E. 
Holuba, stanovení úkolů vedoucí ke zlepšení hospodaření PO 

153/3RM/2022 Návrh nového znění Zásad řízení a hospodaření PO města 
Havířova 

161/3RM/2022 Parkoviště na ul. Družstevnická – uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě 507/OÚR/22 se společností Technické služby 
Havířov a.s. 

163/3RM/2022 Vyjádření k Petici 

192/3RM/2022 Náhrada škody 

 

 

197/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – schválení  

pořadu jednání, volba druhého ověřovatele_____________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská 

realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov,  

IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „společnost“)  
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s c h v a l u j e 

 

pořad jednání:  

1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodování jediného společníka společnosti.  

2. Změna zakladatelské listiny společnosti.  

3. Odvolání a volba jednatele společnosti.  

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 

5. Schválení smluv o výkonu funkce.  

 

v o l í  

 

druhého ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 

 

 

198/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – změna 

zakladatelské listiny společnosti_______________________________________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská 

realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov,  

IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „společnost“)  

 

s c h v a l u j e 

 

1. tyto změny zakladatelské listiny společnosti:  

Článek III Předmět podnikání společnosti 

Článek III nově zní:  

„Předmětem podnikání společnosti je:  

a) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

b) truhlářství, podlahářství  

c) zámečnictví, nástrojářství 

d) vodoinstalatérství, topenářství 

e) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnými  

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 

určeny k přepravě zvířat nebo věcí  

f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

g) zednictví 

h) malířství, lakýrnictví a natěračství  

i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  

zákona   v těchto oborech činností: 

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví  

a myslivost 

- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických  

přístrojů a zařízení 

- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy  

elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na 

malém napětí 

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
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- zprostředkování obchodu a služeb 

- velkoobchod a maloobchod 

- ubytovací služby 

- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy,  

výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel“ 

 

Článek VII Valná hromada 

vkládá se nový odst. 2., který zní: 

„2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o všech záležitostech,  

které zákon o obchodních korporacích, tato zakladatelská listina či jiný 

právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady“ 

 

Dosavadní odst. 2. se nově označuje jako odst. 3. 

 

Článek VIII Jednatelé 

odst. 4. nově zní: 

„4. Oba jednatelé rozhodují o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské  

listiny nebo zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obchodních korporacích“) vyhrazeny valné hromadě.“ 

odst. 5. písm. g) 

vypouští se „dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních 

korporacích“   

 

Nový Článek X Pravidla střetu zájmů a zákaz konkurence 

Článek X zní:  

„1.  Pravidla o střetu zájmů: 

1.1 Člen voleného orgánu společnosti je povinen informovat valnou  

hromadu společnosti v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu 

člena, osoby členovi blízké nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných 

se zájmem společnosti. 

 

2. Zákaz konkurence: 

2.1. Člen voleného orgánu společnosti nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti,  

a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody 

společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným  

předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném 

postavení, ledaže se jedná o koncern,  

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník  

s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se 

stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. 
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2.2.Výjimky z obecného zákazu konkurence: 

a) člen voleného orgánu společnosti může být členem statutárního  

orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem 

činnosti, jaký vykonává společnost, nebo osobou v obdobném 

postavení, je-li tato jiná právnická osoba ovládána společníkem 

společnosti. 

b) osoba navržená do funkce člena voleného orgánu společnosti  

je povinna písemně upozornit valnou hromadu na některou z okolností 

uvedenou v odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské listiny, a to 

bez zbytečného odkladu po zjištění, že bude valná hromada 

rozhodovat o jeho volbě do této funkce. Pokud byla valná hromada 

řádně upozorněna a osobu navrženou do funkce zvolí, má se za to, že 

takto zvolená osoba činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou 

nemá.   

c) člen voleného orgánu společnosti je povinen písemně upozornit  

valnou hromadu, dozorčí radu a jednatele společnosti na vznik 

příležitosti vykonávat činnost spojenou s některou z okolností podle 

odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské listiny nebo na vznik 

některé z okolností podle odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské 

listiny, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této příležitosti nebo 

okolnosti dozví, a vyžádat si od valné hromady souhlas k výkonu této 

činnosti.“  

 

Dosavadní Článek X Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti  

nově se označuje: 

„Článek XI Další podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu  

společnosti“ 

     vypouští se „Další podmínky výkonu funkce:“ 

  

Dosavadní Článek XI Rozdělení zisku a úhrada ztráty  

nově se označuje: 

„Článek XII Rozdělení zisku a úhrada ztráty“ 

 

Dosavadní Článek XII Rezervní fond  

nově se označuje: 

„Článek XIII Rezervní fond“ 

 

Dosavadní Článek XIII Ředitel společnosti  

vypouští se celý článek 

 

Článek XV Právní poměry 

Článek XV nově zní: 

„Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně 

závaznými právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou listinou 

neupravených, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o obchodních 

korporacích.“ 
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Článek XVI Závěrečná ustanovení  

odst. 1. nově zní  

„1. Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Havířova, 

usnesením čís.  ……………… ze dne …………………..  

Tato zakladatelská listina byla schválena Radou města Havířova, 

v působnosti valné hromady společnosti usnesením čís. ……………… ze dne 

……………….. a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti s výjimkou těch 

ustanovení, kdy nabývají změny zakladatelské listiny účinnosti po zápisu 

těchto skutečností do obchodního rejstříku.“ 

odst. 2. nově zní: 

„2. Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje zakladatelskou  

listinu ze dne 28.6.2017.“ 

 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti s účinností ve znění přílohy č. 1 

 

u k l á d á  

 

1. předložit zakladatelskou listinu společnosti k podpisu náměstkovi primátora  

pro ekonomiku a správu majetku    

          Z: vedoucí OPS 

          T: 12/2022 

 

2. doručit nové znění zakladatelské listiny společnosti (notářský zápis) do sbírky 

listin v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, 

vložka 8631         

Z: jednatelé společnosti  

     MRA, s.r.o.  

          T: 2/2023 

 

 

199/4RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

– schválení pořadu jednání, volba druhého ověřovatele___________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání:  

1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodování jediného společníka společnosti.  

2. Změna zakladatelské listiny společnosti.  

3. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 

4. Schválení smluv o výkonu funkce.   

5. Úkol pro statutární orgán 
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v o l í  

 

druhého ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 

 

 

200/4RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – změna  

zakladatelské listiny společnosti_______________________________________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

1. tyto změny zakladatelské listiny společnosti:  

Článek III Předmět podnikání společnosti 

Článek III nově zní:  

„Předmětem podnikání společnosti je:  

a) hostinská činnost, 

b) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona v těchto oborech činností: 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- velkoobchod a maloobchod 

- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti 

v dopravě 

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 

pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 

a obdobných akcí 

- poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ 

 

Článek VII Valná hromada 

vkládá se nový odst. 2., který zní: 

„2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o všech záležitostech,  

které zákon o obchodních korporacích, tato zakladatelská listina či jiný 

právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady“ 

 

Dosavadní odst. 2. se nově označuje jako odst. 3. 

 

Článek VIII Jednatelé 

odst. 4. nově zní: 

„4. Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské  

listiny nebo zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obchodních korporacích“) vyhrazeny valné hromadě.“ 



 
 

USNESENÍ 

z 4. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 12.12.2022 

12 

odst. 5. písm. g) 
vypouští se „dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních 
korporacích“   

 
Článek IX Dozorčí rada  
odst. 3. bod 3.1. nově zní: 

„3.1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.“ 
 
Nový Článek X Pravidla střetu zájmů a zákaz konkurence 

Článek X zní:  
„1. Pravidla o střetu zájmů: 

1.1. Člen voleného orgánu společnosti je povinen informovat valnou  
hromadu společnosti v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu 
člena, osoby členovi blízké nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných 
se zájmem společnosti. 

 
2. Zákaz konkurence: 

2.1. Člen voleného orgánu společnosti nesmí: 
a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti,  

a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody 
společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným  
předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, 
ledaže se jedná o koncern,  

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník  
s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným 
nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. 

 
2.2. Výjimky z obecného zákazu konkurence: 

a) člen voleného orgánu společnosti může být členem statutárního  
orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem 
činnosti, jaký vykonává společnost, nebo osobou v obdobném 
postavení, je-li tato jiná právnická osoba ovládána společníkem 
společnosti. 

b) osoba navržená do funkce člena voleného orgánu společnosti  
je povinna písemně upozornit valnou hromadu na některou z okolností 
uvedenou v odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské listiny, a to bez 
zbytečného odkladu po zjištění, že bude valná hromada rozhodovat o 
jeho volbě do této funkce. Pokud byla valná hromada řádně 
upozorněna a osobu navrženou do funkce zvolí, má se za to, že takto 
zvolená osoba činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá.   

c) člen voleného orgánu společnosti je povinen písemně upozornit 
valnou hromadu, dozorčí radu a jednatele společnosti na vznik 
příležitosti vykonávat činnost spojenou s některou z okolností podle 
odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské listiny nebo na vznik 
některé z okolností podle odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské 
listiny, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této příležitosti nebo 
okolnosti dozví, a vyžádat si od valné hromady souhlas k výkonu této 
činnosti.“  
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Dosavadní Článek X Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti  

nově se označuje: 

„Článek XI Další podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti“ 

     vypouští se „Další podmínky výkonu funkce“  

 

Dosavadní Článek XI Rozdělení zisku a úhrada ztráty  

nově se označuje: 

„Článek XII Rozdělení zisku a úhrada ztráty“ 

 

Dosavadní Článek XII Rezervní fond  

nově se označuje: 

„Článek XIII Rezervní fond“ 

 

Dosavadní Článek XIII Zrušení společnosti 

nově se označuje: 

„Článek XIV Zrušení společnosti“ 

 

Dosavadní Článek XIV Právní poměry 

nově se označuje: 

„Článek XV Právní poměry“ 

 

Článek XV Právní poměry nově zní: 

„Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně  

závaznými právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou 

listinou neupravených, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o obchodních 

korporacích.“ 

 

Dosavadní Článek XV Závěrečná ustanovení  

nově se označuje: 

„Článek XVI Závěrečná ustanovení“ 

 

odst. 1. nově zní: 

„1. Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Havířova,  

usnesením čís.  ……………… ze dne …………………..  

Tato zakladatelská listina byla schválena Radou města Havířova, 

v působnosti valné hromady společnosti usnesením čís. ……………… ze dne  

……………….. a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti s výjimkou těch 

ustanovení, kdy nabývají změny zakladatelské listiny účinnosti po zápisu 

těchto skutečností do obchodního rejstříku.“ 

 

odst. 2. nové zní:  

„2. Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje zakladatelskou listinu 

ze dne 11.3.2019.“ 

 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti s účinností ve znění přílohy č. 1 
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u k l á d á  

 

1. předložit zakladatelskou listinu společnosti k podpisu náměstkyni primátora  

pro školství a kulturu    

        Z: vedoucí OPS 

        T: 12/2022 

 

2. doručit nové znění zakladatelské listiny společnosti (notářský zápis) do sbírky  

listin v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, 

vložka 17305         

Z: jednatelka  

     společnosti  

     RRH, s.r.o.  

          T: 2/2023 

 

 

201/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře 

- schválení programu, volba druhého ověřovatele________________________ 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  

se sídlem Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 

vložce 1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“), 

  

s c h v a l u j e 

 

program jednání  

1. Volba 2. ověřovatele zápisu 

2. Změna stanov společnosti 

3. Odvolání a volba členů představenstva 

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady 

5. Schválení smluv o výkonu funkce 

 

v o l í  

 

druhého ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 

 

 

202/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

– změna stanov společnosti___________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se 

sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 61974706, zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1113 

(dále jen „HTS, a.s.“) 
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s c h v a l u j e 

 

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

Článek 4 Předmět podnikání společnosti 

nově se vkládá odstavec 4.1., který zní:  

„4.1. Předmětem podnikání společnosti je:“ 

Dosavadní odst. 4.1. až 4.12. se označují jako odst. 4.1.1. až 4.1.12. 

 

odst. 4.1.11. nově zní: 

„4.1.11. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

živnostenského zákona, v těchto oborech činnosti: 

a) výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických  

přístrojů a zařízení 

b) výroba strojů a zařízení 

c) zprostředkování obchodu a služeb 

d) poskytování technických služeb 

e) opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy,  

výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel“ 

  

Článek 12 Představenstvo 

12.1.2 písm. h) 

 vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“   

12.1.2 písm. l) 

 vypouští se „po předchozím kladném vyjádření dozorčí rady“   

 

Článek 14 Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

vkládají se odst. 14.3. a 14.4. společně s pododstavci 14.3.1., 14.4.1. a 14.4.2., které 

nově zní: 

„14.3. Střet zájmů 

14.3.1. Člen představenstva a dozorčí rady je povinen informovat valnou  

hromadu v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby 

členovi blízké nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných  

se zájmem společnosti. 

14.4.   Zákaz konkurence 

14.4.1 Člen představenstva a dozorčí rady nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch  

jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným  

nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném 

postavení, ledaže jde o koncern, 

c) účastnit se na podnikání jiné korporace jako společník  

s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby  

se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. 

14.4.2. Výjimky ze zákazu konkurence: 

a) člen představenstva a dozorčí rady může být členem statutárního  

orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem 

činnosti, jaký vykonává společnost, nebo osobou v obdobném 

postavení, je-li tato jiná právnická osoba ovládána akcionářem 

společnosti, 
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b) osoba navržená do funkce člena představenstva a dozorčí rady  

je povinna písemně upozornit valnou hromadu na některou 

z okolností odst. 14.4.1. stanov, a to bez zbytečného odkladu po 

zjištění, že bude valná hromada rozhodovat o jeho volbě do této 

funkce. Pokud byla valná hromada řádně upozorněna a osobu 

navrženou do funkce zvolí, má se za to, že takto zvolená osoba 

činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá,   

c) člen představenstva a dozorčí rady je povinen písemně upozornit  

orgán, jehož je členem, a valnou hromadu na vznik příležitosti 

vykonávat činnost spojenou s některou z okolností odst. 14.4.1. 

stanov nebo na vznik některé z okolností odst. 14.4.1. stanov, a to 

bez zbytečného odkladu poté, co se o této příležitosti nebo okolnosti 

dozví, a vyžádat si od valné hromady souhlas k výkonu této 

činnosti.“ 

 

Článek 15 Ředitel společnosti 

15.2. vypouští se „po předchozím kladném vyjádření dozorčí rady“   

 

Článek 16 Finanční hospodaření společnosti 

16.5.1. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

 

Článek 17 Fondy 

17.1. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

17.4.3. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

 

Článek 24 Účinnost stanov  

Článek 24 nově zní:  

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

znění stanov společnosti ze dne 27.4.2020.  

 

24.2. Tímto novým zněním stanov se bude řídit projednání výsledku  

hospodaření za rok 2022 a na něj navazující rozhodnutí o rozdělení 

zisku nebo úhradě ztráty za rok 2022.  

 

24.3. Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvem města Havířova  

usnesením čís. …/…ZM/2022 ze dne 12.12.2022 a Radou města 

Havířova, v působnosti valné hromady společnosti, usnesením čís. 

…/…RM/2022 ze dne 12.12.2022 a tímto dnem nabývají platnosti  

a účinnosti, s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov 

účinnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. 

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

ZOK jako celku, ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK s účinnosti ode dne 
zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku.“   

 
2. nové znění stanov společnosti HTS, a.s. s účinností ode dne 12.12.2022  

ve znění Přílohy č. 1 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem stanov 
společnosti HTS, a.s.  
 
u k l á d á  
 
1. předložit stanovy společnosti HTS, a.s. k podpisu náměstkovi primátora  

pro ekonomiku a správu majetku 
Z: vedoucí OPS  
T: 12/2022 
 

2. doručit nové znění stanov společnosti HTS, a.s. (notářský zápis) do sbírky listin  
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, 
vložce 1113  

Z: představenstvo  
     HTS, a.s.  
T: 02/2023 

 
3. předložit Radě města Havířova informaci o doručení změny stanov společnosti  

HTS, a.s. do sbírky listin v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Ostravě v oddíle B, vložka 1113  

Z: představenstvo  
HTS, a.s.  

T: 02/2023 
 

 
203/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s.  – rozhodnutí jediného akcionáře – schválení  

programu, volba druhého ověřovatele_________________________________ 
 

Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané  
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále 
jen „společnost TSH a.s.“), 
  
s c h v a l u j e 
 
program jednání  
1. Volba 2. ověřovatele zápisu 
2. Změna stanov společnosti 
3. Odvolání a volba členů představenstva 
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady 
5. Schválení smluv o výkonu funkce 

v o l í  

 

druhého ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 
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204/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře – změna  

stanov společnosti__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1664 (dále jen 

„TSH a.s.“) 

 

s c h v a l u j e 

 

1. tyto změny stanov společnosti TSH a.s.: 

Článek 4 Předmět podnikání společnosti 

odst. 4.1. písm. i) nově zní: 

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  

zákona, v těchto oborech činnosti: 

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,  

lesnictví a myslivost 

- chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 

- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 

elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících  

na malém napětí 

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- velkoobchod a maloobchod 

- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické  

činnosti v dopravě 

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- poskytování technických služeb 

- poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“ 

 

Článek 12 Představenstvo 

12.1.2 písm. h) 

vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“   

12.1.2 písm. l) 

vypouští se „po předchozím kladném vyjádření dozorčí rady“   

 

Článek 13 Dozorčí rada 

13.2.1. nově zní: 

„Počet členů dozorčí rady je stanoven na 6 (šest), z toho 1 (jeden) člen je 

z řad zaměstnanců společnosti.“ 

 

Článek 14 Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

vkládají se odst. 14.3. a 14.4. společně s pododstavci 14.3.1., 14.4.1. a 14.4.2., 

které nově zní: 

„14.3. Střet zájmů 
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14.3.1. Člen představenstva a dozorčí rady je povinen informovat valnou  

hromadu v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby 

členovi blízké nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných  

se zájmem společnosti. 

14.4.    Zákaz konkurence 

14.4.1. Člen představenstva a dozorčí rady nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch  

jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným  

nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném 

postavení, ledaže jde o koncern, 

c) účastnit se na podnikání jiné korporace jako společník  

s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby  

se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. 

14.4.2. Výjimky ze zákazu konkurence: 

a) člen představenstva a dozorčí rady může být členem statutárního  

orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným 

předmětem činnosti, jaký vykonává společnost, nebo osobou 

v obdobném postavení, je-li tato jiná právnická osoba ovládána 

akcionářem společnosti, 

b) osoba navržená do funkce člena představenstva a dozorčí rady  

je povinna písemně upozornit valnou hromadu na některou 

z okolností odst. 14.4.1. stanov, a to bez zbytečného odkladu  

po zjištění, že bude valná hromada rozhodovat o jeho volbě do této 

funkce. Pokud byla valná hromada řádně upozorněna a osobu 

navrženou do funkce zvolí, má se za to, že takto zvolená osoba 

činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá,   

c) člen představenstva a dozorčí rady je povinen písemně upozornit  

orgán, jehož je členem, a valnou hromadu na vznik příležitosti 

vykonávat činnost spojenou s některou z okolností odst. 14.4.1. 

stanov nebo na vznik některé z okolností odst. 14.4.1. stanov, 

a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této příležitosti nebo 

okolnosti dozví, a vyžádat si od valné hromady souhlas k výkonu 

této činnosti.“ 

 

Článek 15 Ředitel společnosti 

15.2. vypouští se „po předchozím kladném vyjádření dozorčí rady“   

 

Článek 16 Finanční hospodaření společnosti 

16.5.1. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

 

Článek 18 Fondy 

18.1.3. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

18.3.1. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

 

 

Článek 26 Účinnost stanov  

Článek 26 nově zní:  

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

stanov společnosti ze dne 1.6.2019.  
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26.2. Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvem města Havířova usnesením 

čís. …/…ZM/2022 ze dne 12.12.2022 a Radou města Havířova, 

v působnosti valné hromady společnosti, usnesením čís. …/…RM/2022 

ze dne 12.12.2022 a tímto dnem nabývají platnosti  

a účinnosti, s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov 

účinnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. 

 

26.3. Společnost se schváleným zněním stanov dle odstavce 26.2. podřizuje 

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

zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku.“   

 

2. nové znění stanov společnosti TSH a.s. s účinností ode dne 12.12.2022 ve znění  

Přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem stanov společnosti TSH 

a.s. po jejich schválení v Zastupitelstvu města Havířova 

 

u k l á d á  

 

1. předložit stanovy společnosti TSH a.s. k podpisu náměstkovi primátora  

pro investice a chytré město 

Z: vedoucí OPS  

T: 12/2022 

 

2. doručit nové znění stanov společnosti TSH a.s. (notářský zápis) do sbírky listin  

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B,  

vložce 1664 

Z: představenstvo  

     TSH a.s.  

T: 02/2023 

 

3. předložit Radě města Havířova informaci o doručení změny stanov společnosti  

TSH a.s. do sbírky listin v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  

v Ostravě v oddíle B, vložka 1664 

Z: představenstvo  

                TSH a.s.  

T: 02/2023 

 

 

205/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka – odvolání  

a volba jednatele___________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská 

realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov,  

IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „společnost“)  
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o d v o l á v á   

 

z funkce jednatele společnosti 

Ing. Jiřího Lankočího,   nar. …………………. 

      bytem na ………………….  

 

s tím, že poslední den výkonu funkce jednatele je 31.12.2022 

 

v o l í  

 

s účinností od 1.1.2023 do funkce jednatele společnosti  

pana Marka Světničku, DiS.,  nar. …………………. 

bytem ………………….,  

 

u k l á d á  

 

1. doručit zápis z jednání jediného společníka do sídla společnosti 

          

Z: vedoucí KP 

          T: 12/2022 

 

2. provést změnu zápisu o obsazení funkce jednatele společnosti v obchodním  

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 

Z: jednatelé společnosti 

          T: 2/2023 

 

3. jednatelům společnosti implementovat a zavést standartu normy ISO 37001,  

která specifikuje požadavky na systém uplatňovaní protikorupčních nástrojů, 

prevenci, detekci a snížení rizika korupčního chování ve společnosti v termínu 

do 31.12.2023. K průběžné kontrole plnění tohoto usnesení je příslušná dozorčí 

rada společnosti. 

Z: jednatelé společnosti  

     MRA, s.r.o.  

T: 12/2023 

 

 

206/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – odvolání  

a volba členů dozorčí rady___________________________________________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská 

realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov,  

IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „společnost“)  
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o d v o l á v á  

 

z funkce člena dozorčí rady společnosti  

Mgr. Rudolfa Šimka,   nar. …………………. 

(předseda)     bytem …………………. 

 

Bc. Alenu Zedníkovou,   nar. …………………. 

      bytem …………………. 

       

pana Jána Látku,    nar. …………………. 

      bytem …………………. 

 

pana Josefa Goreckého,   nar. …………………. 

      bytem …………………. 

 

pana Jana Dostala,    nar. ………………….  

(místopředseda)    bytem …………………. 

 

s tím, že poslední den výkonu funkce člena dozorčí rady je 31.12.2022. 

 

v o l í 

 

s účinností od 1.1.2023 do funkce člena dozorčí rady společnosti 

Mgr. Rudolfa Šimka,   nar. …………………. 

      bytem ………………….,  

 

Bc. Alenu Zedníkovou,   nar. …………………. 

      bytem …………………., 

       

pana Josefa Goreckého,   nar. …………………. 

      bytem ………………….  

     

pana Jana Dostala,    nar. ………………….   

bytem  

 

Bc. Marka Plawného   nar. …………………. 

      bytem ………………….  

     

 

u k l á d á  

 

1. doručit zápis z jednání jediného společníka do sídla společnosti 

 

          Z: vedoucí KP 

          T: 12/2022 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  

dozorčí rady společnosti 

          Z: předseda  

     dozorčí rady 

          T: 2/2023 
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3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 

Z: jednatelé společnosti  

     MRA, s.r.o.  

          T: 2/2023 

 

 

207/4RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka – schválení  

smluv o výkonu funkce______________________________________________   

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská 

realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov,  

IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „společnost“)  

 

s c h v a l u j e   

 

s účinností od 1.1.2023: 

1. smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti ve znění přílohy č. 1 

2. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ve znění přílohy č. 2 

3. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti ve znění  

přílohy č. 3  

4. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti  

ve znění přílohy č. 4 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti  

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 12/2022 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce     

 

Z: jednatelé společnosti  

     MRA, s.r.o.  

          T: 1/2023 
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208/4RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

– odvolání a volba členů dozorčí rady__________________________________   

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „společnost“) 

o d v o l á v á  

 

z funkce člena dozorčí rady společnosti  

Ing. Rudolfa Cenigu,   nar. …………………. 

(předseda)     bytem …………………. 

 

pana Radima Kaluse,   nar. ………………….  

(místopředseda)    bytem ………………….  

     

pana Pavla Oravčíka,   nar. …………………. 

      bytem …………………., 

       

s tím, že poslední den výkonu funkce člena dozorčí rady je 31.12.2022. 

 

v o l í 

 

s účinností od 1.1.2023 do funkce člena dozorčí rady společnosti 

Ing. Rudolfa Cenigu,   nar. …………………. 

      bytem …………………. 

 

pana Radima Kaluse,   nar. …………………. 

      bytem …………………. 

       
Bc. Dalibora Klimšu,   nar. …………………. 
      bytem …………………. 
       
Ing. Miroslava Mynáře,   nar. …………………. 
      bytem ………………….  
     
MVDr. Martina Svobodu,   nar. ………………….   
      bytem ………………….   
 
u k l á d á  
 
1. doručit zápis z jednání jediného společníka do sídla společnosti 

 
          Z: vedoucí KP 
          T: 12/2022 
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2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  
dozorčí rady společnosti 

          Z: předseda  
     dozorčí rady 

          T: 2/2023 
 

3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 

 
Z: jednatelka  
     společnosti  
     RRH, s.r.o.  

          T: 2/2023 
 

 
209/4RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

– schválení smluv o výkonu funkce____________________________________  
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,  
IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „společnost“) 
 
s c h v a l u j e   
 
s účinností od 1.1.2023: 
1. smlouvu o výkonu funkce jednatelky společnosti ve znění přílohy č. 1 
2. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ve znění přílohy č. 2 
3. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti ve znění  

přílohy č. 3  
4. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti  

ve znění přílohy č. 4 
 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti  

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 12/2022 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce     

Z: jednatelka  

     společnosti  

     RRH, s.r.o.  

T: 1/2023 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 4. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 12.12.2022 

26 

210/4RM/2022 - Úkol pro statuární orgán____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  

v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „společnost“) 

 

u k l á d á 

 

jednateli společnosti implementovat a zavést standartu normy ISO 37001, která 

specifikuje požadavky na systém uplatňovaní protikorupčních nástrojů, prevenci, 

detekci a snížení rizika korupčního chování ve společnosti v termínu do 31.12.2023. 

K průběžné kontrole plnění tohoto usnesení je příslušná dozorčí rada společnosti. 

 

Z: jednatelka  

     společnosti  

     RRH, s.r.o.  

T: 12/2023 

 

 

211/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

– odvolání a volba členů představenstva________________________________  

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  

se sídlem Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 

vložce 1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“), 

 

o d v o l á v á  

 

z funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.: 

 

Marka Světničku, DiS.   dat. nar. …………………. 

(předsedu představenstva)   bytem …………………. 

 

Mgr. Ivu Georgiu    dat. nar. …………………. 

(místopředsedu představenstva)  bytem …………………. 

 

Ing. Václava Wichera   dat. nar. …………………. 

                                                     bytem …………………. 

 

Ing. et Ing., Bc. Jiřího Matěje,  dat. nar. …………………. 

MBAce     bytem …………………. 
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Libora Suchánka    dat. nar. …………………. 

      bytem …………………. 

 

Bc. Alenu Olšokovou   dat. nar. …………………. 

      bytem …………………. 

 

s tím, že poslední den výkonu funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.  

je 31.12.2022 

 

v o l í  

 

s účinností od 1.1.2023 do funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.: 

 

Ing. Et Ing., Bc. Jiřího Matěje,  dat. nar. …………………. 

MBAce     bytem …………………. 

 

Bc. Alenu Olšokovou   dat. nar. …………………. 

      bytem ………………….,  

 

Mgr. Ivu Georgiu    dat. nar. ………………….  

      bytem …………………. 

 

Libora Suchánka    dat. nar. ………………….  

      bytem …………………. 

 

MUDr. Radomila Schreibera  dat. nar. …………………. 

      bytem …………………. 

 

Ing. Jiřího Lankočího   dat. nar. …………………. 

      bytem …………………. 

 

u k l á d á  

 

1. doručit zápis z jednání jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.  

                                                                                     

Z: vedoucí KP         

                                                                                       T: 12/2022 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  

představenstva společnosti HTS, a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo  

     HTS, a.s.     

                                                                                      T: 02/2023 

 

3. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném  

u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 

 

                                                                                       Z: představenstvo  

     HTS, a.s.       

                                                                                       T: 02/2023 
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4. představenstvu společnosti implementovat a zavést standartu normy  

ISO 37001, která specifikuje požadavky na systém uplatňovaní protikorupčních 

nástrojů, prevenci, detekci a snížení rizika korupčního chování ve společnosti  

v termínu do 31.12.2023. K průběžné kontrole plnění tohoto usnesení je příslušná 

dozorčí rada společnosti. 

Z: představenstvo  

HTS, a.s.  

T: 12/2023 

 

 

212/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

– odvolání a volba členů dozorčí rady___________________________________    

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  

se sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 

1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“), 

  

o d v o l á v á  

 

z funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.: 

 

Ing. Petra Oborného   dat. nar. …………………. 

(předsedu)     bytem …………………. 

 

Ing. Petra Špoka    dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Jaroslava Lešňanského   dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

  

 Petra Walu     dat. nar. …………………. 

       bytem ………………….,  

 

Ing. Věroslava Ryšku   dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

s tím, že poslední den výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.  

je 31.12.2022 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. odstoupení člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.: 

 

Ing. Ladislava Moravce   dat. nar. …………………. 

      bytem …………………. 
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s tím, že poslední den výkonu funkce Ing. Ladislava Moravce jako člena dozorčí 

rady společnosti HTS, a.s. je 1.12.2022 

 

2. návrh představenstva HTS, a.s. na volbu člena dozorčí rady HTS, a.s. 

 

v o l í  

 

s účinností od 1.1.2023 do funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.:  

 

Ing. Petra Špoka    dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Petra Walu     dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Jaroslava Lešňanského   dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Ing. Evu Šillerovou   dat. nar. ………………….  

      bytem …………………. 

 

Henryka Szypku    dat. nar. …………………. 

      bytem ………………….  

 

Ing. Martina Navrátila   dat. nar. ………………….  

      bytem …………………. 

 

u k l á d á  

 

1. doručit zápis z jednání jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.  

 

                                                                                       Z: vedoucí KP         

                                                                                       T: 12/2022 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  

dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo  

     HTS, a.s.      

                                                                                      T: 02/2023 

 

3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném  

u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 

 

                                                                                       Z: představenstvo  

     HTS, a.s.       

                                                                                       T: 02/2023 
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213/4RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

– schválení smluv o výkonu funkce____________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  

se sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,  

vložce 1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“), 

  

s c h v a l u j e  

 

1. smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 1 

2. smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti HTS, a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 2 

3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti HTS, a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 3 

4. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 4 

5. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti HTS, a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 5 

6. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti HTS, a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 6 

 

u k l á d á  

 

1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti HTS, a.s.  

 

Z: vedoucí OPS         

T: 12/2022 

 

2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

Z: představenstvo  

     HTS, a.s.         

                                                                                      T: 1/2023 

 

 

214/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře – odvolání  

a volba členů představenstva_________________________________________  

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s.,  

se sídlem Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO 25375601, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664  

(dále jen „TSH a.s.“), 
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o d v o l á v á  

 

z funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.: 

 

Ing. Pavla Rapanta, MBA   dat. nar. …………………. 

(předsedu)     bytem …………………. 

 

Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D.   dat. nar. …………………. 

(místopředsedu)    bytem …………………. 

 

Jana Veselého    dat. nar. …………………. 

                                               bytem …………………. 

 

Miroslava Polaka    dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Ondřeje Lapisze     dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Bc. Marka Plawného,    dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

s tím, že poslední den výkonu funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.  

je 31.12.2022 

 

v o l í  

 

s účinností od 1.1.2023 do funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.: 

 

Ing. Pavla Rapanta, MBA   dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D.   dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Bc. Ondřeje Lapisze, MBA  dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Jana Veselého    dat. nar. …………………. 

bytem …………………. 

 

Leoše Lukaštíka    dat. nar. …………………. 

        bytem …………………. 

 

 

Ing. Iva Tarkowského   dat. nar. ………………… 

bytem …………………. 
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u k l á d á  

 

1. doručit zápis z jednání jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.                                                                                 

  

Z: vedoucí KP         

                                                                                       T: 12/2022 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  

představenstva společnosti TSH a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo 

     společnosti TSH a.s. 

                                                                                      T: 02/2023 

 

3. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 

 

                                                                                       Z: představenstvo  

     společnosti TSH a.s. 

                                                                                       T: 02/2023 

 

4. představenstvu společnosti implementovat a zavést standartu normy  

ISO 37001, která specifikuje požadavky na systém uplatňovaní protikorupčních 

nástrojů, prevenci, detekci a snížení rizika korupčního chování ve společnosti  

v termínu do 31.12.2023. K průběžné kontrole plnění tohoto usnesení je 

příslušná dozorčí rada společnosti. 

Z: představenstvo  

                TSH a.s.  

T: 12/2023 
 

 

215/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře – odvolání  

a volba členů dozorčí rady___________________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s.,  

se sídlem Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO 25375601, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664  

(dále jen „společnost TSH a.s.“), 

 

o d v o l á v á  

 

z funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.: 

 

Ing. Jana Szturce  dat. nar. ………………… 

(předsedu)  bytem ………………… 

 

Ing. Iva Tarkowského   dat. nar. ………………… 

(místopředseda)    bytem ………………… 
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Ing. Václava Zydera   dat. nar. ………………… 

      bytem ………………… 

 

s tím, že poslední den výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.  

je 31.12.2022 

 

v o l í  

 

s účinností od 1.1.2023 do funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.:  

 

Ing. Jana Szturce    dat. nar. ………………… 

       bytem ………………… 

 

Mgr. Gustava Dytka   dat. nar. ………………… 

       bytem ………………… 

 

Ing. Jakuba Čecha    dat. nar. ………………… 

       bytem ………………… 

 

Miroslava Polaka    dat. nar. ………………… 

bytem ………………… 

 

Ing. Petra Chroboczka   dat. nar. ………………… 

      bytem ………………… 

 

Ing. Václava Zydera   dat. nar. ………………… 

      bytem ………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit zápis z jednání jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.  

 

                                                                                      Z: vedoucí KP         

                                                                                       T: 12/2022 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  

dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

                                                                                      Z: představenstvo  

     TSH a.s.      

                                                                                      T: 02/2023 

 

3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 

 

                                                                                       Z: představenstvo  

     TSH a.s.        

                                                                                       T: 02/2023 
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216/4RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře – schválení  
smluv o výkonu funkce______________________________________________  
  
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s.,  
se sídlem Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO 25375601, zapsané  
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664  
(dále jen „společnost TSH a.s.“), 
 
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 1 
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti TSH a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 2 
3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti TSH a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 3 
4. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 4 
5. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti TSH a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 5 
6. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti TSH a.s.,  

od 1.1.2023, dle Přílohy č. 6 
 
u k l á d á  
 
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s. 

  

                                                                                       Z: vedoucí OPS         
                                                                                       T: 12/2022 

 
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

Z: představenstvo  
     TSH a.s.        

                                                                                      T: 1/2023 
 

 
217/4RM/2022 - Uzavření smlouvy o výpůjčce_________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku technologického zařízení (úložiště a počítačové sestavy) České republice 
– Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 75151502 pro dvě pracoviště obvodního oddělení 
Policie ČR v Havířově-Město, ul. Svatopluka Čecha 1 a v Havířově-Šumbark,  
ul. Moravská 31, a to za účelem plnění úkolů ve smyslu § 2 zák. č. 273/2008 Sb.,  
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s tímto 
zákonem, na dobu výpůjčky 20 let od nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce . 
 



 
 

USNESENÍ 

z 4. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 12.12.2022 

35 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem smlouvy o výpůjčce  

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu smlouvu o výpůjčce v souladu s tímto usnesením 

 

   Z: ředitel MP  

   T: 12/2022 

 

 

218/4RM/2022 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 169. – 173., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření 169. – 173.,  

dle Přílohy č. 1. 

 

  

219/4RM/2022 - Správa, provozování a nájem smutečních síní___________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení Smlouvy o nájmu nemovitých věcí č. 500/OKS/18 ze dne 26.06.2018  

ve znění dodatků č. 1 až 4 nájemní smlouvy uzavřené se společností Technické 

služby Havířov a.s., IČO: 25375601, a to ke dni 31.12.2022 

 

2. uzavření Smlouvy o správě a provozování smutečních síní s účinností  

od 01.01.2023 na dobu neurčitou se společností Technické služby Havířov a.s., 

se sídlem 736 01 Havířov-Město, Karvinská 66/1461, IČO: 25375601,  

na nemovitosti: 

a) budovu malé smuteční síně na hřbitově v Havířově-Šumbarku na pozemku  

parc. č. 2374, k. ú. Šumbark, o celkové výměře 131,00 m2 (dále jen malá 

smuteční síň), 
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b) budovu nové smuteční síně č. p. 1285/14b na hřbitově v Havířově-Šumbarku  

na pozemku parc. č. 2484/1, k. ú. Šumbark, o celkové výměře 669,40 m2 (dále 

jen nová smuteční síň), a to za podmínek stanovení: 

- paušální odměny za správu a provozování smutečních síní spočívající  

v uzavírání smluv o krátkodobém nájmu smutečních síní a činností přímo 

souvisejících s krátkodobým nájmem smutečních síní a zajištění licence 

k užití hudby, zajištění náležitého technického stavu smutečních síní a jejich 

provozování v souladu s provozním řádem pro smuteční síně města Havířova, 

ve výši 39.835, -/měsíc bez DPH,  

- úplaty za provedení oprav a revizí dle Ceníku poskytovaných služeb  

Technických služeb Havířov, a.s. schváleného Radou města Havířova,  

dle přílohy č. 1 nebo dle částky uhrazené poddodavateli, 

- s možností využít každoročně plnění prostřednictvím poddodavatelů  

maximálně do 20% ceny vyfakturované v příslušném kalendářním roce za 

provozování smutečních síní,  

- se sankčním ujednáním, a to v případě, že správce nesplní nebo poruší  

povinnost vyplývající z této smlouvy, bude vlastník účtovat správci smluvní 

pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ a za každý 

kalendářní den, ve kterém bude porušení trvat, 

 

3. vzor Smlouvy o krátkodobém nájmu smuteční síně, ve znění dle přílohy č. 2,  

včetně stanovení ceny za krátkodobý nájem smutečních síní s cenou za: 

- rozloučení ve výstavní síni  739,14 Kč bez DPH; 850,- Kč s DPH 

- smuteční obřad malá smuteční síň 1 521,74 bez DPH; 1 750,- Kč s DPH 

- smuteční obřad nová smuteční síň 2 391,31 bez DPH; 2 750,- Kč s DPH 

 

4. Provozní řád smutečních síní, ve znění dle přílohy č. 3 

 

5. uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání spojeným  

s provozováním pohřební služby, s účinností od 01.01.2023 na dobu neurčitou se 

společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 736 01 Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, IČO: 25375601, a to na prostory v budově nové smuteční 

síně č. p. 1285/14b na hřbitově v Havířově-Šumbarku na pozemku parc. č. 

2484/1, k. ú. Šumbark, o celkové výměře 102,60 m2 nacházející  

se v 1. nadzemním podlaží nové smuteční síně, a to za podmínek stanovení: 

- nájemného ve výši 6 669,- Kč bez DPH/měsíc; tj. 80 028,- Kč bez DPH/rok 

- vodné a stočné bude Pronajímateli přefakturováno,  

- výše inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen Českého statistického úřadu  

za uplynulý rok. Rada města Havířova může schválit zvýšení nájemného 

za prostory sloužící k podnikání, pokud nebylo nájemné zvýšeno o inflaci  

v době, kdy součet ročních inflačních koeficientů přesáhne 3 %, ale v 

jednotlivém roce nedosáhne 2 %,  

- odvoz odpadů bude hradit Pronajímatel v rámci správy hřbitova, 

- elektrickou energii bude hradit dle podružného měření statutární město Havířov 

a skutečnou spotřebu bude nájemci měsíčně přefakturovat, ke 20. dni 

následujícího měsíce, 

- závazku na svůj náklad zajistit úklid, drobné opravy a běžnou údržbu prostoru  

do výše 12.000, - Kč bez DPH/rok, seznam drobných oprav bude zaslán,  

po vyčerpání limitu, elektronicky pronajímateli. Ostatní opravy prostoru budou 

řešeny individuálně písemnými objednávkami. 
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- se sankčním ujednání, že nájemce není oprávněn přenechat prostor nebo jeho  

část do podnájmu jinému bez písemného souhlasu pronajímatele,  

bude pronajímatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každé 

porušení 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Smlouvy  

o správě a provozování smutečních síní se společností Technické služby  

Havířov a.s. 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Smlouvy  

o nájmu prostoru sloužícího podnikání se společností Technické služby  

Havířov a.s. 

 

3. společnost Technické služby Havířov a.s. uzavírat Smlouvy o krátkodobém  

nájmu ve znění dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

1. předložit k podpisu Smlouvu o správě a provozování smutečních síní 

 

2. předložit k podpisu Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

 

               Z: vedoucí OKS 

               T: 12/2022 

 

             

220/4RM/2022 - Správa světelných signalizačních zařízení Dodatek č. 23 – doplnění  

předmětu díla______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

doplnění předmětu díla Dodatku č. 23 ke Smlouvě na provádění údržby, opravy  

a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě Havířově  

č. 454/DHR/95 se společností Technické služby Havířov a.s., IČ 2537560,  

se sídlem Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město, kterým bude rozšířen článek 

I. Předmět díla o bod č. 17) dispečink – provoz optické linky a internetu, s účinností 

od 01.01.2023 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu doplněný Dodatek č. 23 ke Smlouvě na provádění údržby, 

opravy a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě Havířově  

č. 454/DHR/95 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 12/2022 
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221/4RM/2022 - Vodovodní řad Dukla – Cena za vodné pro rok 2023_____________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informace v Oznámení o stanovení ceny za vodné pro rok 2023, dle přílohy 

 

s c h v a l u j e 

 

cenu za vodné pro rok 2023 platnou od 01.01.2023 ve výši 57,96 Kč/m3 bez DPH  

pro vodovodní řad Dukla, který provozuje společnost Technické služby Havířov 

a.s., se sídlem Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov - Město, IČO: 253 75 601 

 

u k l á d á 

 

zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za vodné pro rok 2023 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 12/2022 

 

 

222/4RM/2022 - Splašková kanalizace – Cena za stočné pro rok 2023_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informace v Oznámení o stanovení ceny za stočné pro rok 2023, dle přílohy 

 

s c h v a l u j e 

 

1. cenu za stočné pro rok 2023 platnou od 01.01.2023 ve výši 53,21 Kč/m3  

bez DPH  

 

2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2023 společnosti  

Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461,  

736 01 Havířov - Město, IČO: 253 75 601 jako provozovateli kanalizace  

ve vlastnictví statutárního města Havířov, ve výši 2 744 172,00 Kč bez DPH 

 

u k l á d á 

 

zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za stočné pro rok 2023 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 12/2022 
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223/4RM/2022 - Splašková kanalizace – Cena za převod odpadních vod kanalizací  

pro rok 2023_______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informace v Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2023, 

dle přílohy 

 

s c h v a l u j e 

 

cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 01.01.2023 ve výši 0,62 Kč/m3  

bez DPH, za převedení odpadních vod z kanalizace (bez čištění) ve vlastnictví 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  

se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, 

kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov 
u k l á d á 

 
zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod  
pro rok 2023 

Z: vedoucí OKS 
T: 12/2022 

 

 
224/4RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude 
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva 
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 
1. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Česká 1202/7, Havířov - Město,  

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

2. Byt č. 3, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 900/20, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů:  1. …………………  

2. …………………,  
3. ………………… 

 
3. Byt č. 72, vel. 0+1 v ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,  

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

 
4. Byt č. 13, vel. 0+1 v ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………… 
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5. Byt č. 247, vel. 0+1 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů:  1. ………………… 

 
6. Byt č. 2, vel. 1+1 v ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  
2. …………………,  
3. ………………… 

 
7. Byt č. 30, vel. 1+1 v ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10, Havířov - Podlesí,  

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

 
8. Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Radniční 635/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  
2. …………………,  
3. ………………… 
 

9. Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Bieblova 612/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………,  

3. ………………… 

 

10. Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Tolstého 937/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………,  

3. ………………… 

 

11. Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Konzumní 381/12, Havířov - Šumbark 

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………,  

3. ………………… 

 

12. Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1166/16, Havířov - Šumbark, 

pořadí žadatelů:  1. ………………… 

 

13. Byt č. 2, vel. 1+3 v ulici Čajkovského 834/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………,  

3. ………………… 

 

14. Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici Mánesova 979/30,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………,  

3. ………………… 

 

15. Byt č. 32, vel. 1+3 v ulici Jedlová 493/2,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. ………………… 

 

16. Byt č. 46, vel. 1+3 v ulici Jedlová 493/2,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………… 
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17. Byt č. 47, vel. 1+3 v ulici Jedlová 493/2,  Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů:  1. ………………… 

 
p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru 
pronájmu 

 

 
225/4RM/2022 - Prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách,  

podání výpovědí z nájmu bytů________________________________________   
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e 
 
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 

 

 
226/4RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město_  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 
Havířov-Město, kterým k 31. 12. 2022 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
227/4RM/2022 - Souhlas s pořízením vlastního investičního majetku______________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, 
pořízení vlastního investičního majetku, a to: 
 
1. Scénické osvětlení: 

- 5 kusů Jet Wash 7  
v maximální pořizovací ceně 43 127,85 Kč/kus vč. DPH 

- 4 kusy Jet Spot 4Z  
v maximální pořizovací ceně 75 051,76 Kč/kus vč. DPH 

- 4 kusy Astra Wash 19 Pix  
v maximální pořizovací ceně 75 621,97 Kč/kus vč. DPH 
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2. Zvuková aparatura: 

- 2 kusy KV2 audio EX15  

v maximální pořizovací ceně 57 340,00 Kč/kus vč. DPH 

- 4 kusy KV2 audio EX10  

v maximální pořizovací ceně 71 300,00 Kč/kus vč. DPH 

 

 

228/4RM/2022 - Žádost o změnu závazných ukazatelů__________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, změnu 

závazných ukazatelů, a to konkrétně zapojení fondů do výnosů v celkové výši 

40 000,00 Kč, ostatní výnosy v celkové výši 7 776 000,00 Kč, nákup majetku 

DDHM v celkové výši 195 000,00 Kč, osobní náklady v celkové výši 

28 022 000,00 Kč, ostatní náklady v celkové výši 5 792 000,00 Kč. 

 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: prosinec 2022 

 

 

229/4RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s navýšením technického zhodnocení majetku___  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, navýšení 

schváleného technického zhodnocení majetku, a to konkrétně za částečnou 

rekonstrukci potravinového výtahu na středisku MIKADO na ul. Tajovského 

1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí o částku v celkové výši 8 500,00 Kč bez DPH/10 

285,00 Kč včetně DPH.  

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: prosinec 2022 
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230/4RM/2022 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem Jaroslava 

Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí finančních darů, a to od dárce 

HARTMANN - RICO a.s., Veverská Bítýška, Masarykovo nám. 77,  

IČO: 44947429 v celkové výši 85.000,00 Kč 

Z: ředitel DsH 

T: prosinec 2022 

 

 

231/4RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace___________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem Jaroslava 

Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení hudebního nástroje – akordeonu - 

pro středisko Luna v předpokládané výši 53 000,00 Kč vč. DPH a použití fondu 

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, na financování této 

investice 

Z: ředitel DsH 

T: prosinec 2022 

 

 

232/4RM/2022 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2022 ze strany  

příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

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

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město úpravu závazných ukazatelů 

nákladových účtů o 555 tis. Kč na rok 2022 
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233/4RM/2022 - Spolupráce města s Rádiem Čas_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z čl. II odst. 9. a z čl. III odst. 4. Zásad zadávání veřejných zakázek  

malého rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Spolupráce města s Rádiem 

Čas 

 

2. uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Spolupráce města  

s Rádiem Čas, na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2026 v rozsahu a za ceny 

uvedené v příloze   

Z: vedoucí KP 

                                           T: 30.12.2022 

 

 

234/4RM/2022 - Jmenování členů komisí RMH________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

1. v komisi pro bezpečnost silničního provozu:  

předsedu:  Romana Skácela (HPH) 

členy:  Ing. Jakuba Chlopeckého, PhD. (ANO 2011) 

   Jana Veselého (ANO 2011) 

   Ing. Jiřího Lankočího (ČSSD) 

   Bc. Lenku Maroš Kapitánovou, DiS.(ČSSD) 

   Ing. Martina Čecha (SPOLU) 

   Petra Kosteleckého (SPOLU)                

          Emanuela Došlíka (HPH) 

   Ing. Vratislava Garbu (KSČM) 

   Romana Třísku (SPD) 

 

2. v komisi bytové:       

předsedu: Marka Szypku (ČSSD) 

členy:  Bc. Alenu Olšokovou (ANO 2011) 

   Petra Walu (ANO 2011) 

   Henryka Szypku (ČSSD)  

   Pavla Kheka (HPH) 

   Kristýnu Langovou (HPH) 

   Václava Kubelku (KSČM) 

  Ing. Petra Křístka (SPOLU) 

Libora Čtvrtku (SPOLU) 

   Marcela Kocha (SPD) 
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3. v komisi energetické:   

předsedu: Reného Chroboka (ANO 2011) 

členy:  Ing. Jana Garaye (ANO 2011) 

   Ing. Jiřího Lankočího (ČSSD) 

   Ing. Petra Oborného (ČSSD)  

   Vlastíka Juračku (HAVÍŘOV SOBĚ) 

   Ing. Ivo Tarkowského (HPH) 

   Mgr. Miroslavu Tureckou (HPH) 

   Ing. Karla Žáka (KSČM) 

   Vojtěcha Filsáka (SPOLU) 

   Ing. Jakuba Čecha (SPOLU) 

   Ing. Adolfa Wertheima (SPD) 

 

4. v komisi kulturní a letopisecké:             

předsedu:  Ivetu Kočí Palkovskou (ANO 2011) 

členy:  Ing. Jakuba Dobosze (ANO 2011) 

   Bc. Blanku Mandákovou (ČSSD) 

   Ing. Věroslava Ryšku (ČSSD)  

   Tomáše Lipinu (HAVÍŘOV SOBĚ) 

   Filipa Příborského (HPH) 

   Mgr. Zdeňka Heisera (HPH) 

   Jaroslava Jeziorského (KSČM) 

   Mgr. Michaelu Janíkovou (SPOLU) 

   Ivo Lipinu (SPOLU) 

   Renátu Křížkovou (SPD) 

 

5. v komisi pro občanské záležitosti:         

předsedu: Jakuba Neužila (ANO 2011) 

členy:  Ivetu Slowikovou (ČSSD) 

   Markétu Slowikovou (ČSSD)  

   Marii Bajgrovou (HAVÍŘOV SOBĚ) 

   Mgr. Alenu Přehnilovou (HPH) 

   Ingrid Raszkovou (HPH) 

   Stanislavu Čujdíkovou (KSČM) 

  Věru Adamusovou, DiS. (SPOLU) 

  Janu Šebestovou (SPOLU)  

  

6. v komisi protidrogové a prevence kriminality:  

předsedu: Mgr. Tomáše Mlčáka (SPOLU) 

členy:   Ing. Jana Garaye (ANO 2011) 

   Jaroslava Lešňanského (ANO 2011) 

   Mgr. Přemysla Čapandu (ČSSD) 

   Martina Porembského (ČSSD) 

   Mgr. Lucii Maceczkovou (HAVÍŘOV SOBĚ) 

   Ing. Richarda Chmelíka (HPH) 

   Bc. Lumíra Braše (HPH) 

   Ing. Vladimíra Slížka (KSČM) 

   Bc. Šárku Liškovou (SPOLU) 

   Veroniku Turskou (SPD) 
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7. v komisi pro regionální spolupráci a partnerské vztahy:  

předsedu:  Mgr. Tomáše Onderku (HPH)    

členy:   Bc. Ondřeje Lapisze (ANO 2011) 

         Ing. Jakuba Chlopeckého, PhD. (ANO 2011)  

         Vojtěcha Kozáka (ČSSD) 

         Daniela Chobota (ČSSD) 

         Ivanu Glacovou (HAVÍŘOV SOBĚ)               

         Mgr. Hanu Šimkovou (HPH) 

         Ing. Eduarda Heczka (KSČM) 

              Ing. Petra Keba (SPOLU) 

        Ing. Jana Szturce (SPOLU) 

        Radomíra Mikesze (SPD) 

 

8. v komisi rozvojové:    

Předsedu: Ing. Jakuba Čecha (SPOLU) 

Členy:  Bc. Jana Dostala (ANO 2011) 

   Petra Chroboczka (ANO 2011) 

   Kamila Křenka (ČSSD)  

   Marka Szypku (ČSSD) 

   Ivana Chocholáčka (HPH) 

   Vlastimila Nedělu (HPH) 

   Vladislava Fukalu (KSČM) 

   Patrika Wehowského (SPOLU) 

a předsedy občanských komisí Rady města Havířova 

 

9. v komise sportovní:          

Předsedu: Mgr. Romana Trnku (ANO 2011) 

Členy:  Maria Bortoliho (ANO 2011) 

Marcela Frenštátského (ANO 2011) 

   Bronislava Šimšu (ČSSD)  

   Henryka Szypku (ČSSD) 

Ing. Libora Gavlase (HAVÍŘOV SOBĚ) 

   Jakuba Labuze (HPH) 

   Romana Mozgu (HPH) 

   Jána Štrompa, ml. (KSČM) 

   Bc. Dalibora Klimšu (SPOLU) 

   Ing. Mariána Adámka (SPD) 

    

10. v komisi školské:     

Předsedu: doc. Ing. Pavla Tuleju, PhD. (SPOLU) 

Členy:  Mgr. Ivu Georgiu (ANO 2011)     

              Mgr. Veroniku Vavruškovou (ČSSD) 

   PaedDr. Svatopluka Nováka (ČSSD)  

   Mgr. Michaelu Drozdovou, Ph.D. (HPH) 

   MVDr. Martin Svoboda (HPH) 

   PaedDr. Miladu Halíkovou (KSČM) 

   Mgr. Tomáše Labudka (SPOLU) 

   Mgr. Dana Stankuše (SPOLU) 

   Renátu Křížkovou (SPD) 
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11. v komisi životního prostředí:    

předsedu: Bc. Jana Dostala (ANO 2011) 

členy:  Jana Varmužu (ANO 2011) 

Adama Hrbáčka (ČSSD) 

   Kamila Křenka (ČSSD)  

   Prof. Ing. Vojtěcha Dirnera, CsC. (HAVÍŘOV SOBĚ) 

Mgr. Jiřího Mráze (HPH) 

   Jiřího Skopalíka (HPH) 

   Zdeňku Morkošovou (KSČM) 

   Ing. Evu Šillerovou (SPOLU) 

   Lukáše Hermana (SPOLU) 

   Ing. Markétu Kardošovou (SPD) 

 

12. v komisi sociální a zdravotní:   

předsedu: Ivetu Slowikovou (ČSSD) 

členy:  Lucii Guňková Goreckou, DiS., MBA (ANO 2011) 

Ing. et. Ing., Bc. Jiřího Matěje, MBAce (ANO 2011) 

   Martu Kubíkovou (ČSSD)  

MUDr. Dušana Karcha (HAVÍŘOV SOBĚ) 

Ivonu Orbanovou (HPH) 

Kateřina Chlebíková (HPH) 

   PaedDr. Miladu Halíkovou (KSČM) 

   Mgr. Tomáše Mlčáka (SPOLU) 

   Mgr. Dana Rychlíka (SPOLU) 

   Veroniku Turskou (SPD) 

                  

13. v komisi plánování sociálních služeb: 

Předsedu: Mgr. Stanislavu Goreckou (ANO 2011) 

Členy:  Ing. Bernardu Urbancovou 

  Mgr. Hanu Čadovou (HPH)  

Ing. Milana Černého (ČSSD)  

MUDr. Milana Dlábka (ČSSD) 

Ing. Marka Blahutu  
Mgr. Michaelu Rosovou (ANO 2011) 

   Mgr. Ladislavu Skýbovou 

   Mgr. Renátu Tydlačkovou 

   Michaelu Václavkovou 

   Petra Valáška (HPH) 

    

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA      Ing. Ondřej BARÁNEK  

primátor města      náměstek primátora 

pro ekonomiku a správu majetku 
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