STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/117 078/2018

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Lucie Wilčková v. r.
596 803 228
596 811 143
wilckova.lucie@havirov-city.cz

DATUM:

19.12.2018

USNESENÍ
z 5. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.12.2018

v Kulturním domě RADOST, Alšova 11, Havířov - Město

PŘEHLED USNESENÍ
z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.12.2018
185/5RM/2018 - Zvolení ověřovatele 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2018
186/5RM/2018 - Schválení pořadu 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.12.2018
187/5RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu ze 3. schůze RMH, konané dne 03.12.2018
188/5RM/2018 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
(stavba č. 16025) – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18
189/5RM/2018 - „Přednádražní prostor Havířov“, číslo stavby 15008 - zahájení zadávacího
řízení
190/5RM/2018 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2019
191/5RM/2018 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města pro rok 2019
192/5RM/2018 - Cena pro stočné na rok 2019
193/5RM/2018 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova
prostřednictvím MRA, s.r.o. od 1.1.2019
194/5RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z Nadačního fondu TEPLO
NA DLANI
195/5RM/2018 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2018 ze strany
příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov
196/5RM/2018 - Finanční kontrola účetnictví a pokladny Správy sportovních a rekreačních
zařízení Havířov
197/5RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov – zrušení části usnesení
198/5RM/2018 - Výjimka při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Právní
služby – vymáhání náhrady škody 1.500.000,- Kč“
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USNESENÍ
z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.12.2018
185/5RM/2018 - Zvolení ověřovatele 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2018________________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 5. schůze Rady města Havířova,
konané dne 17.12.2018
paní Mgr. Janu FEBEROVOU
186/5RM/2018 - Schválení pořadu 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.12.2018____
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.12.2018
dle upravené přílohy.
187/5RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu ze 3. schůze RMH, konané dne 03.12.2018__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 3. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 03.12.2018.
188/5RM/2018 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
(stavba č. 16025) – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 207/OÚR/18 dle Článku II a Přílohy č. 3
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 2 006 631,99 Kč bez DPH
(2 428 024,71 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 207/OÚR/18 dle Článku II a Přílohy č. 3
této SoD stavebních prací za cenu -2 044 951,49 Kč bez DPH (-2 474 391,30 Kč
včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
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3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 na provedení stavby
„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“
v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení se společností POHL cz, a.s., odštěpný
závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 ze dne 5. 4. 2018
ukládá
1. předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 ze dne
5. 4. 2018
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2018
2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně
závazku ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OÚR
T: do 15 dnů ode dne
uzavření dodatku č. 1
189/5RM/2018 - „Přednádražní prostor Havířov“, číslo stavby 15008 - zahájení zadávacího
řízení______________________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
zahájení zadávacího řízení na stavbu číslo 15008 „Přednádražní prostor Havířov“
190/5RM/2018 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2019_____________
Rada města Havířova
schvaluje
ceny pro podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému pro nakládání s komunálním
odpadem na území města Havířova, na rok 2019 takto:
schvaluje
ceny pro podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému pro nakládání s komunálním
odpadem na území města Havířova, na rok 2019 takto:
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kanceláře a provozovny produkující
max. 110 litrů odpadu týdně:
max. 110 litrů odpadu za 14 dní:

2 016,- Kč/rok bez DPH
1 008,- Kč/rok bez DPH

obchody a provozovny produkující
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu týdně:
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu za 14 dní:

7 851,- Kč/rok bez DPH
3 926,- Kč/rok bez DPH

191/5RM/2018 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města pro rok 2019___
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o principech pro stanovení ceny za odpadní vodu předanou a převzatou
(pouze za převedení odpadních vod kanalizační sítí) mezi statutárním městem
Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s. dle důvodové zprávy
schvaluje
cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 1. 1. 2019 ve výši 0,51 Kč za 1 m3 (bez
DPH), včetně 15 % DPH 0,59 Kč za 1 m3, za převedení odpadních vod z kanalizace
(bez čištění) ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. kanalizací ve vlastnictví
statutárního města Havířov
ukládá
zajistit zveřejnění „Oznámení o cenách za odpadní vodu převzatou pro rok 2019
včetně kalkulací cen za odpadní vodu převzatou 2019“
Z: vedoucí OKS
T: 01/2019
192/5RM/2018 - Cena pro stočné na rok 2019___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o principech pro stanovení ceny pro stočné v souvislosti s dotačními
podmínkami OPŽP a způsobu stanovení ceny pro stočné pro rok 2019 dle
důvodové zprávy
schvaluje
1. cenu pro stočné platnou od 1. 1. 2019 ve výši 34,80 Kč za 1 m3 (bez DPH)
a Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2019 včetně kalkulace této ceny pro stočné
dle přílohy č. 1
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2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2019
provozovateli Technickým službám Havířov a.s., IČ: 25375601, ve výši
1 876 046 Kč (bez DPH) dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit zveřejnění „Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2019 včetně kalkulace ceny
pro stočné 2019“
Z: vedoucí OKS
T: 01/2019
193/5RM/2018 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova
prostřednictvím MRA, s.r.o. od 1.1.2019_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím
MRA, s.r.o. s účinností od 1.1.2019, ve znění Přílohy
ukládá
doručit schválené znění Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního města
Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,
se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov-Město, IČO: 64084744
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2018
194/5RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z Nadačního fondu TEPLO
NA DLANI_________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod finančních prostředků ve výši 150 000,00 Kč na účet statutárního města
Havířova

6
USNESENÍ
z 5. schůze Rady Města Havířova
konané dne 17.12.2018

195/5RM/2018 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2018 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 v celkové výši 5 888,00 tis. Kč na rok 2018
Z: ředitel DsH
T: prosinec 2018
196/5RM/2018 - Finanční kontrola účetnictví a pokladny Správy sportovních a rekreačních
zařízení Havířov_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov o vlastní
finanční kontrole účetnictví a provedených organizačních změnách dle přílohy č. 1,
2 a 3 tohoto materiálu
snižuje
Ing. Radomíru Kácalovi, řediteli Správy sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČO: 00306754, v souladu s ustanovení § 131 zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů, po posouzení dosahované úrovně a kvality odváděné práce,
osobní příplatek o 10% s platností od 1.1.2019, s možností nového hodnocení pro
úpravu platu po šesti měsících
pověřuje
jako zřizovatel Správy sportovních a rekreačních zařízení člena Rady města
Havířova radního pro sport Mgr. Daniela Vachtarčíka zasláním a podepsáním
dopisu, kterým bude ředitel SSRZ seznámen s postojem zřizovatele k výsledku
provedené finanční kontroly účetnictví SSRZ.
ukládá
řediteli SSRZ seznámit zřizovatele:
- s opatřeními přijatými k zajištění vedení účetnictví organizace dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
- s opatřeními přijatými k provádění řádné průběžné a následné řídící kontroly
vedení účetnictví dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
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- s plánem kontrol ředitele SSRZ na roky 2017, 2018 a 2019,
- s vyhodnocením kontrolní činnosti za rok 2017 a rok 2018
Z: ředitel SSRZ
T: leden 2019
197/5RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov – zrušení části usnesení______________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 122/3RM/2018 ze dne 3. 12. 2018 takto:
v části souhlasí se vypouští:
- bod č. 1
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 62331248
- věcný dar – prosklená příčka s dvoukřídlými dveřmi v hodnotě 45 271 Kč
od společnosti NAŠE MONTESSA, z.s., K Přehradě 388/44, Havířov-Životice,
IČO: 05435404
198/5RM/2018 - Výjimka při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Právní
služby – vymáhání náhrady škody 1.500.000,- Kč“________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku z čl. II odst. 9. písm. a) Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 při zadávání veřejné zakázky
malého rozsahu „Právní služby - vymáhání náhrady škody 1.500.000 Kč“

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

Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r.
náměstek primátora
pro investice a chytré město
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