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USNESENÍ
z 50. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.07.2020

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

PŘEHLED USNESENÍ
ze 50. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.07.2020
2183/50RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 50. schůze RMH, konané dne 13.07.2020
2184/50RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů ze 48. a 49. schůze RMH
2185/50RM/2020 - Schválení pořadu 50. schůze RMH, konané dne 13.07.2020
2186/50RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 50. RMH
2187/50RM/2020 - Schválení nabytí majetku v souvislosti s pořízením zařízení
na měření rychlosti vozidel
2188/50RM/2020 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 2. čtvrtletí 2020
2189/50RM/2020 - Udělení výjimky ze Zásad
2190/50RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2191/50RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
2192/50RM/2020 - Uzavření nájemních smluv s klienty sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově
2193/50RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2105/786, k. ú. Šumbark
2194/50RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Bludovice
2195/50RM/2020 - Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2797/1, k. ú. Havířov-město
2196/50RM/2020 - Záměr prodeje pozemků, k. ú. Dolní Suchá
2197/50RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2045/53, k. ú. Prostřední Suchá
2198/50RM/2020 - Nabídka pozemků v k. ú. Prostřední Suchá od spol. Heimstaden
Czech s.r.o.
2199/50RM/2020 - Nabídka pozemků v k. ú. Šumbark od Tenisového klubu Havířov, z. s.
2200/50RM/2020 - Nabídka pozemků v k. ú. Havířov-město od ÚZSVM a zřízení
věcné služebnosti
2201/50RM/2020 - Nabídka pozemků a rodinného domu č.p. 285, k. ú. Dolní Suchá
2202/50RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“
2203/50RM/2020 - Služebnost inženýrské sítě v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování
Havířova, část města Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“
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2204/50RM/2020 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 511/58, k. ú. Bludovice
2205/50RM/2020 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 126/1,
k. ú. Havířov-město
2206/50RM/2020 - Pacht pozemku parc. č. 2052, k. ú. Prostřední Suchá
2207/50RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností
2208/50RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s.
2209/50RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
2210/50RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
2211/50RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2212/50RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovitých věcí dohodou
2213/50RM/2020 - Výpovědi nájemních smluv
2214/50RM/2020 - Prominutí nájemného
2215/50RM/2020 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
2216/50RM/2020 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020
2217/50RM/2020 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených
za období leden až květen 2020
2218/50RM/2020 - Výroční zprávy o činnosti základních škol za školní rok 2018/2019
2219/50RM/2020 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
2220/50RM/2020 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Moravská Havířov
2221/50RM/2020 - Zahájení školního roku 2020/2021 v 1. třídách ZŠ
2222/50RM/2020 - Otevření nové třídy - žádost o navýšení rozpočtu - MŠ Lípová Havířov
2223/50RM/2020 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury
2224/50RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO – ZŠ M. Kudeříkové Havířov,
ZŠ Moravská Havířov
2225/50RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
2226/50RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III
2227/50RM/2020 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci
ZŠ Mládežnická Havířov
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2228/50RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
2229/50RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO - MŠ Radniční Havířov
2230/50RM/2020 - Převod finančních prostředků z RF do FI, pořízení a vyřazení IM
- ZŠ Moravská Havířov
2231/50RM/2020 - Prodej auta 3. osobě - ZŠ Moravská Havířov
2232/50RM/2020 - Změna přerušení provozu MŠ Okružní Havířov, MŠ Mládí Havířov
v červenci 2020
2233/50RM/2020 - Žádost o snížení nájemného
2234/50RM/2020 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
2235/50RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – sportovní oblast
2236/50RM/2020 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb
2237/50RM/2020 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
2238/50RM/2020 - Informace k žádosti o podporu ve Výzvě č. 109 z Operačního
programu Zaměstnanost
2239/50RM/2020 - Ukončení smlouvy o provozování dětského koutku v budově Radnice
2240/50RM/2020 - „Park sponzorů – 1. etapa“- uzavření smlouvy se společností
Technické služby Havířov a.s.
2241/50RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ – Dodatek č. 1
k SoD č. 257/OÚR/20
2242/50RM/2020 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“ - změna ceny
2243/50RM/2020 - Výpověď z nájmu pozemků pro umístění reklamních odpadkových košů
2244/50RM/2020 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování
2245/50RM/2020 - Petice občanů proti stávajícímu umístění pumptrackového hřiště
2246/50RM/2020 - Optimalizace hydrantové sítě pro hasební zásah na území města Havířova
2247/50RM/2020 - Provozování vodovodního řadu Dukla
2248/50RM/2020 - Technické specifikace pro Městskou autobusovou dopravu Havířov
2249/50RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení „Územní energetická
koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“
2250/50RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Projekt CEVYKO“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
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2251/50RM/2020 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín
2252/50RM/2020 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova
2253/50RM/2020 - Rozhodnutí o žádosti na náhradu škody
2254/50RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2255/50RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu
s příslibem zaplacení ve splátkách
2256/50RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2257/50RM/2020 - VZ/33/MRA/20 - „Oprava střechy bytového domu na ul. 1. máje 14-16,
Havířov-Město“ – sdělení o zadání veřejné zakázky
2258/50RM/2020 - Uzavření smluv na umístění rozvodů datové sítě v bytových domech
spravovaných MRA
2259/50RM/2020 - Revokace usnesení, dodatečné schválení vyřazení svěřeného
neupotřebitelného majetku
2260/50RM/2020 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
2261/50RM/2020 - Přemístění Stálé výstavní expozice
2262/50RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek
Nadace Bohuslava Martinů
2263/50RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
2264/50RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu MOb MHaH
a uzavřením smlouvy
2265/50RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice
a uzavřením smlouvy
2266/50RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek
z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI
2267/50RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
2268/50RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
2269/50RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci
ze státního rozpočtu
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2270/50RM/2020 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o příspěvek z nadačního
fondu TEPLO NA DLANI
2271/50RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního majetku a použitím
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
2272/50RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím
nadačního příspěvku z Nadace ČEZ
2273/50RM/2020 - ZPŘ/212/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní – nové
vyhlášení“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
2274/50RM/2020 - Pokyn k omezení nabídky bytů ve správě MRA, s.r.o.
2275/50RM/2020 - Odvolání předsedy komise kulturní a letopisecké RMH
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USNESENÍ
ze 50. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.07.2020
2183/50RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 50. schůze RMH, konané dne 13.07.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 50. schůze Rady města Havířova, konané
dne 13.07.2020
paní Mgr. Ivu GEORGIU
2184/50RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů ze 48. a 49. schůze RMH______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů ze 48. schůze RMH, která se konala
dne 8. června 2020 a ze 49. schůze RMH, která se konala dne 22. června 2020
2185/50RM/2020 - Schválení pořadu 50. schůze RMH, konané dne 13.07.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 50. schůze Rady města Havířova,
konané dne 13. července 2020 dle přílohy upravené takto:
stažení bodu
46 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ZŠ Gorkého Havířov
2186/50RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 50. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
965/19RM/2019
1751/37RM/2020

Zřízení služebnosti na pozemcích města ve prospěch
společnosti Pivovar Havířov a.s.
Výpůjčka části pozemku parc. č. 944/8, k. ú. Šumbark

vypouští
úkoly krátkodobé
4946/94RM/2018
1285/26RM/2019
1369/29RM/2019
1755/37RM/2020
1821/39RM/2020
1822/39RM/2020
1926/42RM/2020
1931/42RM/2020
1959/42RM/2020
1963/42RM/2020
1966/42RM/2020
1968/42RM/2020
1984/44RM/2020
1986/44RM/2020
1987/44RM/2020
1988/44RM/2020
2011/44RM/2020

Vypořádání věcných břemen v rámci odkanalizování
města Havířova, části města Prostřední Suchá a Dolní
Suchá
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.
Zřízení služebnosti v rámci stavby „Sesuv svahu na ul.
Svážná“, havarijní zabezpečení lokality zatrubněním
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o.
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., stavebník a investor pan Ing. Petr Piskorz
Zřízení pozemkové služebnosti k parc. č. 1/9 a 1/10, k.
ú. Šumbark, ve prospěch RESIDOMO, s.r.o.
Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o
poskytnutí dotace
Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného
majetku
UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje
959/2, Havířov-Město“- výběr dodavatele
„Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, HavířovŠumbark“- zrušení zadávacího řízení a zahájení nového
zadávacího řízení
Výpůjčka pozemku parc. č. 170 v k. ú. Havířov-město,
pro účely realizace stavby „Park za KD Radost“
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 109
z Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020
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2015/44RM/2020
2078/48RM/2020
2090/48RM/2020
2091/48RM/2020
2092/48RM/2020
2093/48RM/2020
2095/48RM/2020
2098/48RM/2020
2106/48RM/2020
2110/48RM/2020
2116/48RM/2020
2123/48RM/2020
2124/48RM/2020
2125/48RM/2020
2130/48RM/2020
2133/48RM/2020
2136/48RM/2020
2137/48RM/2020
2138/48RM/2020
2139/48RM/2020
2140/48RM/2020
2149/48RM/2020
2150/48RM/2020
2151/48RM/2020
2154/48RM/2020
2158/48RM/2020
2163/48RM/2020

Souhlas s pořízením investičního majetku – sestava
profesionální pračky v kombinaci se sušičkou
Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské
policie Havířov
Ukončení nájemní smlouvy dohodou
Žádosti o snížení nebo prominutí nájemného z pozemků
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce,a.s.
Zřízení pozemkových služebností
Žádosti o snížení nebo prominutí nájemného z prostor
sloužících k podnikání
Odkoupení plošiny
Jmenování člena školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a
ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov
Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a
poskytnutými finančními prostředky v příspěvkové
organizaci SSRZ Havířov – kontrolní zjištění
Cena pro stočné a převedení odpadních vod kanalizací
pro rok 2020 - snížení sazby DPH
Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku
města
VZ/225/OKS/2020 pod názvem „Plošné opravy
asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
„Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ –
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 39/OÚR/20
Souhlas s podáním žádosti o dotaci
Souhlas s podáním žádosti o dotaci – Nadační fond
Teplo na dlani
Souhlas s podáním žádosti o dotaci – Nadace ČEZ
Žádost o souhlas s podáním žádosti o finanční příspěvek
GasNet, s.r.o.
Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadace
ČEZ
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
UŘ/53/MRA/20 – „Úklidové služby“ - výběr dodavatele
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví
města v roce 2020“ – rozhodnutí o zrušení VZ
Cisternová automobilová stříkačka - zrušení zadávacího
řízení a zahájení nového zadávacího řízení
VZ/257/ORG/20 – Mobilní služby Havířov 2020-2021nové vyhlášení – rozhodnutí o výběru nabídky
Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a
JSDH Havířov Životice
„Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“ uzavření smlouvy se společností Technické služby
Havířov a.s.

9
USNESENÍ
z 50. schůze Rady Města Havířova
konané dne 13.07.2020

2173/48RM/2020
2176/48RM/2020
2181/49RM/2020

Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení
záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny
a pyrolýzní jednotky“
Záměr pronájmu budovy zámku
„Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových
rozvodů“ - dohoda o poskytnutí slevy z ceny díla

2187/50RM/2020 - Schválení nabytí majetku v souvislosti s pořízením zařízení
na měření rychlosti vozidel_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s článkem III odst. 3. bodem 3.2. Zásad hospodaření s majetkem
města zn. ZS/7/ZMH/2014 nabytí majetku v souvislosti s pořízením laserového
měřiče rychlosti a vzdálenosti s digitálním záznamovým zařízením do majetku
města, pro Městskou policii Havířov, financovaného z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově
2188/50RM/2020 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 2. čtvrtletí 2020________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
v 2. čtvrtletí roku 2020 dle přílohy č. 1.
2189/50RM/2020 - Udělení výjimky ze Zásad__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem
o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“,
pro p. M. P., státního příslušníka ……………….., trvale bytem …………….
2. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem
o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro manž.
Ing. M. M., Ph.D., státního příslušníka ………, trvale bytem ………………,
a Mgr. L. M., státního příslušníka …….…, trvale bytem …………………..
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2190/50RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. A. T., trvale bytem ……………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu č. 17, vel. 1+1 v domě na …………………, jehož
nájemkyní je jeho matka p. M. T.
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení manž. Š. B. a L. B., trvale bytem ……………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 46, vel. 0+1 v domě na ………………,
jehož nájemkyní je p. I. B. pod podmínkou, že před uzavřením
Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě manž.
Š. a L. B. a p. I. B. předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu
Havířov
2191/50RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 19 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na ul. ……………. s manž. J. P. a S. P., t.b.
……………………. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy p. S. P.
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s manž. J. P. a S. P.
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota
bude uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………….. s p. M. B., t.b. ……………………..
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena
splátkami ve výši 800,00 Kč/měsíc
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3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 o vel. 1+4 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………… s manž. L. W. a Z. W., t.b.
……………….. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy p. Z. W.
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s manž. L. W. a Z. W. uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena
splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na ul. Majakovského 880/14 v Havířově-Městě
s p. K. K., t.b. ……………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. K. K. uzavřena
souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova a na dobu 3 měsíců s možností
prodloužení s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši
500,00 Kč/měsíc
5. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 23 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na ul. ……………………… s p. R. P., t.b.
………………….. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží
doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. R. P. uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude
uhrazena splátkami ve výši 700,00 Kč/měsíc
6. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 23 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na ul. ………………….. s p. K. M., t.b.
………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovaným uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená
jistota bude uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc
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2192/50RM/2020 - Uzavření nájemních smluv s klienty sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
- návrh Poradního sboru ze dne 10. 6. 2020 na uzavření nájemních smluv
k obecním bytům s klienty zařazenými do sociálního programu Prevence
bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy v České republice,
z.s. v souladu se Smlouvou o spolupráci č. 883/OSV/2015, a doplnění
stávajícího počtu bytů v sociálním programu 2 konkrétními byty
- zápis Poradního sboru ze dne 24. 4. 2020
schvaluje
I.
v souladu s čl. VII, bodem 1 Smlouvy o spolupráci č. 883/OSV/2015 uzavření
nájemních smluv k obecním bytům vyčleněným v rámci sociálního programu
následovně:
1. k bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě na ul. ……………………… s p. J. S.,
t.b. ………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova
2. k bytu č. 13 o vel. 1+2 v domě na ul. …………………… s manž. K. V.
a A. V., t.b. ………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude
se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova pod podmínkou,
že před uzavřením nájemní smlouvy manž. K. V. a A. V. předloží
doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
II.
přidělení 2 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu:
- č. 28 o vel. 0+1 v domě na ul. Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku
- č. 12 o vel. 1+3 v domě na ul. Akátová 458/1 v Havířově-Šumbarku
Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova
2565/23, Praha- Stodůlky, za účelem jejich využití v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově, realizovaného Armádou spásy v ČR,
a za podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem
Havířov a Armádou spásy v České republice, z.s.,
č.j. 883/OSV/2015 s tím, že:
- nájemní smlouvy budou k předmětným bytům se jmenovanou
organizací uzavřeny v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova s výjimkou povinnosti úhrady
jistot
- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní
agentura, s.r.o.
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2193/50RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2105/786, k. ú. Šumbark_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.
č. 2105/786, ostatní plocha o výměře 761 m2, kat. území Šumbark obecně
prospěšné společnosti DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s., Haškova 1522/3,
Havířov-Město, IČO: 63024730 za účelem scelení pozemků a následného
oplocení
2194/50RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Bludovice____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc. č.
1064/2, orná půda o výměře cca 680 m2 v kat. území Bludovice manželům
Mgr. P. F. a Ing. S. F., bytem ……………………, za účelem zřízení zahrady
včetně hracích prvků pro děti u budoucího RD
2195/50RM/2020 - Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2797/1, k. ú. Havířov-město_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zrušení usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 464/12ZM/2016 ze
dne 27. 6. 2016 „prodej částí pozemku parc. č. 2797/1, ostatní plocha, k. ú.
Havířov-město, nově dle GP označených jako pozemky parc. č. 2797/4, o
výměře 3m2, parc. č. 2797/5, o výměře 3 m2, parc. č. 2797/6, o výměře 3 m2,
parc. č. 2797/7, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Havířov-město, Stavebnímu bytovému
družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá,
IČO: 004 15 227, a dalším spoluvlastníkům uvedených na LV č. 2144 dle
podílů, zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu na ul.
Karvinská č. p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově-Městě, za cenu tržní dle
znaleckého posudku ve výši 6.930,00 Kč (cca 578,00 Kč/m2) + 2.380,00 Kč za
zpracování znaleckého posudku, celkem 9.310,00 Kč, dle podílů uvedených na
LV č. 2144“
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a
schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2797/1, ostatní plocha,
k. ú. Havířov-město, nově dle GP označených jako pozemky parc. č. 2797/4,
o výměře 3 m2, parc. č. 2797/5, o výměře 3 m2, parc. č. 2797/6, o výměře 3 m2,
parc. č. 2797/7, o výměře 3 m2, vše v k. ú. Havířov-město, zastavěné stavbou
venkovních schodišť k obytnému domu na ul. Karvinská č. p. 1270, 1271,
1272, 1273 v Havířově-Městě, Společenství vlastníků Karvinská 1267, 1268,
1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, Havířov, Město, Hornosušská 1041/2,
Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25879189
2196/50RM/2020 - Záměr prodeje pozemků, k. ú. Dolní Suchá__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje pozemků parc. č.
428/4, zahrada o výměře 854 m2, parc. č. 428/3, zahrada o výměře 368 m2
a parc. č. 2757, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 318 m2, katastrální
území Dolní Suchá, společnosti GARA MNP s.r.o., se sídlem
Strmá 770/12A, 736 01 Havířov-Bludovice, IČO: 27821811 za účelem zřízení
zahrady
2197/50RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2045/53, k. ú. Prostřední Suchá________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje pozemku parc. č.
2045/53, ost. plocha, jiná plocha o výměře 22 m2, katastrální území Prostřední
Suchá manželům M. O. a J. O., bytem ………………………… za účelem
zřízení odstavné plochy pro parkování dodávky
2198/50RM/2020 - Nabídka pozemků v k. ú. Prostřední Suchá od spol. Heimstaden
Czech s.r.o.______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit odkoupení pozemků parc. č. 1339/4,
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 27 m2, parc. č. 1339/6, ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 22 m2, parc. č. 1339/8, ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 21 m2, parc. č. 1339/10, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 24 m2
a parc. č. 1339/12, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 167 m2, kat. území
Prostřední Suchá, na kterých se nachází připojení městských bytových domů
čp. 666, 667 a 668 v Havířově-Prostřední Suché od společnosti Heimstaden
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Czech s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,
IČO: 03440435, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku v celkové výši
97.930,00 Kč (tj. cca 375,21 Kč/m2) + výše DPH platné ke dni povinnosti
přiznat daň
2199/50RM/2020 - Nabídka pozemků v k. ú. Šumbark od Tenisového klubu Havířov, z. s.___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit odkoupení pozemků v katastrálním
území Šumbark, a to pozemků parc. č. 1215/3, ostatní plocha, ost. komunikace
o výměře 158 m2, parc. č. 1213/65, ostatní plocha o výměře 321 m2 a parc.
č. 1213/47, ostatní plocha o výměře 434 m 2 od vlastníka: Tenisový klub
Havířov, z. s., se sídlem Havířov-Šumbark, Opletalova 1218/8b,
IČO: 60337443, a to za tržní cenu ve výši 282.940,00 Kč (cca 303,91 Kč/m 2)
+ 13.838,00 Kč za trvalé porosty, celkem za kupní cenu ve výši 296.778,00 Kč
2200/50RM/2020 - Nabídka pozemků v k. ú. Havířov-město od ÚZSVM a zřízení
věcné služebnosti_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc. č. 473/5, k. ú. Havířov-Město,
které město získá úplatným převodem od České republiky - s příslušností
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, za účelem zajištění přístupu a
příjezdu spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch pozemku parc. č. 473/4,
k. ú. Havířov-město, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník
společnost P A C, spol. s.r.o., se sídlem Husova 1250/71, 301 00 Plzeň,
Jižní předměstí, IČO: 42865077, za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,00 Kč
+ DPH na dobu neurčitou
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit úplatný převod pozemku parc.
č. 1164, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 57 m2, na kterém se nachází
příjezd ke Společenskému domu Reneta a pozemku parc. č. 473/1 o výměře
1 204 m2 a pozemku parc.č. 473/5 o výměře 194 m2, za účelem vybudování
parkoviště, vše v katastrálním území Havířov město do vlastnictví města od
České republiky - s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
Nové Město, za celkovou kupní cenu ve výši 270.000,00 Kč + výše DPH platné
ke dni povinnosti přiznat daň
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2201/50RM/2020 - Nabídka pozemků a rodinného domu č.p. 285, k. ú. Dolní Suchá_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit odkoupení pozemků parc.
č. 2632, orná půda o výměře 2 686 m2, parc. č. 2633/1, trvalý travní porost
o výměře 1 275 m2, parc. č. 2633/3, trvalý travní porost o výměře 69 m2, parc.
č. 2633/4, trvalý travní porost o výměře 21 m2, parc. č. 2634/1, orná půda
o výměře 1 500 m2, parc. č. 2635, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 417
m2, parc. č. 2636, zahrada o výměře 479 m2, parc. č. 2637, ostatní plocha
o výměře 88 m2, celkem 6 535 m2 a rodinný dům č.p. 285 na pozemku parc.
č. 2635 včetně příslušenství, vše v katastrálním území Dolní Suchá od pana
P. K., bytem …………………….. za navrhovanou smluvní kupní cenu ve výši
cenu 1.500.000,00 Kč
2202/50RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19037 „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“, výpůjčku a zřízení služebnosti
inženýrské sítě k pozemkům k. ú. Prostřední Bludovice, parc. č. 802/1 a parc. č
802/2, v rozsahu cca 1400 m2, ve vlastnictví Obce Horní Bludovice, se sídlem
Horní Bludovice 434, IČO: 002 96 686, pro nemovité věci - kanalizační stoku
P6-B.1- DN300, výtlak odpadních vod ČS2–DN80, vodovodní přípojku V2
a veřejné části kanalizačních přípojek v majetku statutárního města Havířova,
umístěné na pozemcích v rozsahu dle zaměření dokončené stavby s tím, že:
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení do ukončení stavebních prací
na stavbě,
- služebnost spočívá v právu statutárního města Havířova, jako vlastníka
nemovitých věcí, umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit
nemovité věci na pozemcích vlastníka, vstupovat a vjíždět v souvislosti
s výkonem práv na pozemky vlastníka, přičemž hodnota služebnosti
je sjednána ve výši 125,00 Kč/m2 plochy služebnosti, dle zaměření dokončené
stavby a 500,00 Kč za umístění 1 ks šachtice
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
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2203/50RM/2020 - Služebnost inženýrské sítě v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování
Havířova, část města Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“
Rada města Havířova
schvaluje
V rámci vypořádání stavby č. 3069: „Odkanalizování Havířova, část města
Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc.
č. 2049/2, ve vlastnictví H. V., bytem ……………………………, pro
nemovitou věc - kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova,
umístěnou na pozemku v rozsahu 94 m2, dle GP 3175-15/2018, přičemž
služebnost spočívá v právu statutárního města Havířova, jako vlastníka
nemovité věci, umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit
nemovitou věc na pozemku vlastníka a vstupovat a vjíždět v souvislosti s
výkonem práv na pozemek vlastníka, přičemž služebnost je ohodnocena
částkou 125,00 Kč/m2 plochy služebnosti a 500,00 Kč za umístění 1 ks
šachtice, tj. za 94 m2 a 2 ks šachtice celkem 12.750,00 Kč
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc.
č. 2048/16, ve vlastnictví Ing. J. Ď., bytem ………………………., pro
nemovitou věc - kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova,
umístěnou na pozemku v rozsahu 45 m2, dle GP 3176-15/2018, přičemž
služebnost spočívá v právu statutárního města Havířova, jako vlastníka
nemovité věci, umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit
nemovitou věc na pozemku vlastníka a vstupovat a vjíždět v souvislosti s
výkonem práv na pozemek vlastníka, přičemž služebnost je ohodnocena
částkou 125,00 Kč/m2 plochy služebnosti bez šachtic, tj. za 45 m2
celkem 5. 625,00 Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
dle bodu 1. a 2.
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
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2204/50RM/2020 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 511/58, k. ú. Bludovice_________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 511/58, ostatní plocha o výměře
5 m2, k. ú. Bludovice, za účelem přístupového chodníku k nebytovému prostoru
v obytném domě, pro Společenství vlastníků Petra Bezruče 2, IČO: 27840182,
Petra Bezruče 1538/2, Podlesí 736 01 Havířov
2205/50RM/2020 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 126/1,
k. ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 126/1, ostatní plocha
o výměře 4 m2, k. ú. Havířov-město, za účelem instalace a provozu dobíjecí
stanice pro veřejné dobíjení elektrických vozidel, ve prospěch společnosti ČEZ,
a. s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO: 45274649
2206/50RM/2020 - Pacht pozemku parc. č. 2052, k. ú. Prostřední Suchá___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 2052, trvalý trávní porost o výměře 566 m 2,
k. ú. Prostřední Suchá, panu P. T., ………………………., za účelem zahrady,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 9. 2020
za pachtovné ve výši 4.596,00 Kč/rok a
ukončení pronájmu pozemku parc. č. 2052, trvalý trávní porost o výměře
566 m2, k. ú. Prostřední Suchá, s panem P. S., ………………………., dohodou
ke dni 31. 8. 2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o pachtu pozemku a dohody o ukončení nájmu pozemku
ukládá
ekonomického odboru vyhotovit smlouvu o pachtu pozemku a dohodu
o ukončení nájmu pozemku v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
19
USNESENÍ
z 50. schůze Rady Města Havířova
konané dne 13.07.2020

2207/50RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č.
1495/1, k. ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 3,00 m 2),
za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši
1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,00 m2) a za účelem umístění sjezdu
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 9,00 m 2)
dle GP č. 4784-6/2020 ze dne 14. 2. 2020 ve prospěch pozemku parc. č.
1473/5, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 1231, k. ú. Bludovice,
jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Ing. Š. A., bytem
…………………., na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.
1066/2, k. ú. Bludovice
za účelem umístění
vodovodní přípojky
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,00 m 2)
dle GP č. 4253-27/2017 ze dne 21. 7. 2017 a za účelem umístění sjezdu
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 12,00 m2)
dle GP č. 4375-63/2018 ze dne 6. 11. 2018 ve prospěch pozemku parc. č.
1058/46, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 1232,
k. ú. Bludovice, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky
L. P. a M. P., oba bytem …………………………………, na dobu neurčitou
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. č.
4755, 4887, k. ú. Havířov-město za účelem umístění sjezdu za jednorázovou
úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH (o výměře 22,00 m2 - graficky označeno
v GP písmenem „B“), za účelem umístění vodovodní přípojky
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 7,00 m 2 graficky označeno v GP písmenem „A“) a za účelem umístění kanalizační
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH
(o výměře 5,00 m2 - graficky označeno v GP písmenem „C“) dle GP č. 220641/2018 ze dne 25. 6. 2018 ve prospěch pozemku parc. č. 527/3, k. ú. Dolní
Datyně, jehož součástí je budova č. p. 222, jimiž ke dni zřízení pozemkové
služebnosti jsou vlastníky Ing. P. P. a M. P., oba bytem …………………….,
na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. až 3.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností
v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. až 3.
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
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2208/50RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 3925/1, k. ú.
Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování
a opravování podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné
komunikační sítě-HDPE trubky s optickým kabelem, metalické kabely, NN
přípojka a rozvaděčem veřejné komunikační sítě je skříň rDSLAM v rámci
stavby
číslo
16010-042391
RVDSL1804_M_T_HAVM1247
HAVM1HR_MET za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře
3,18 m2 dle GP č. 2411-90/2020 ze dne 12. 5. 2020, na dobu neurčitou ve
prospěch oprávněné společnosti – CETIN a.s., se sídlem: Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2209/50RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc. č. 2918, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IV-12-8014937/VB3 Bludovice, 2968/2, Bednář, příp. NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 26,51 m2 dle GP č.
4822-462/2019 ze dne 6. 3. 2020, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc. č. 2938/11, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x70 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IP-12-8023929/VB4, Havířov, Bludovická č. p. 2809/8, NNk
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za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,60 m 2
dle GP č. 4871-237/2020 ze dne 29. 4. 2020, na dobu neurčitou
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebností dle bodu 1. a 2. v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2210/50RM/2020 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 34,50 m2 v suterénu domu ul. Studentská 1147/22,
Havířov-Podlesí, spol. LIFT SERVIS s.r.o., IČO: 25382357, jako kancelář
a sklad
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,25 m2
v suterénu domu ul. Švabinského 994/5, Havířov-Město, p. O. S., jako sklad
pro vlastní potřebu
3. záměr pronájmu části nemovité věci – místností č. 207 a 208 o celkové
výměře 39,60 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86,
Svornosti 2, Havířov-Město, spol. Reality FALCON s.r.o., IČO: 09139605,
jako realitní kancelář
4. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 113,04 m2 (z toho společné prostory 17,21 m2)
v 1. poschodí zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, HavířovPodlesí, od 1. 12. 2020
5. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 70,34 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 440/69,
Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 2.000,00 Kč/m2/rok bez DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4. Účel využití prostor není stanoven.
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6. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 215
o výměře 12,53 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice
č. p. 86, Svornosti 2, Havířov-Město
7. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 223
o výměře 12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice
č. p. 86, Svornosti 2, Havířov-Město
2211/50RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 130,49 m2 v přízemí hlavní budovy zdravotního střediska
ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, Evangelizačnímu centru
M.I.S.E., IČO: 73635511, jako volnočasový klub pro mladou a střední
generaci, za podmínek:
- nájemné 500,00 Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. ukončení nájmu části nemovité věci – garážového stání č. 1 o výměře
19,61 m2 v Domě s pečovatelskou službou ul. Karvinská 1512/3,
Havířov-Město, p. M. B., dohodou k 31. 7. 2020
3. pronájem části nemovité věci – garážového stání č. 1 o výměře 19,61 m2
v Domě s pečovatelskou službou ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město,
p. M. B., k uskladnění elektrických invalidních vozíků, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2020
2212/50RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovitých věcí dohodou_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 24,24 m2
v suterénu obytného domu ul. Mozartova 1065/11, Havířov-Město,
nájemci p. A. K., dohodou k 31. 7. 2020
2. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 41,40 m2
v suterénu obytného domu ul. Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark, nájemci
spol. Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744, dohodou k 31. 7. 2020
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2213/50RM/2020 - Výpovědi nájemních smluv________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpověď smlouvy na pronájem části štítové stěny obytného domu
Dlouhá tř. 470/17, Havířov-Město, nájemci spol. Na Záguří s.r.o.,
IČO: 05421454, z důvodu sanace obytného domu
2. výpověď smlouvy na pronájem části štítové stěny obytného domu
na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město, nájemci spol. Melvin CZ s.r.o.,
IČO: 26785919, z důvodu sanace obytného domu
3. výpověď smlouvy na pronájem budovy bez č. p. na pozemku parc. č. 1271,
k. ú. Havířov-město, o výměře 59,50 m2, nájemci p. Romanu Lípovi,
IČO: 44080026
2214/50RM/2020 - Prominutí nájemného_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci části nemovité věci – ateliéru o výměře 67,32 m2 v 9. nadzemním
podlaží obytného domu na ul. 1. máje 959/2, Havířov-Město, ak. arch. L. F.,
IČO: 15084035, prominutí nájemného za dobu 4 měsíců v celkové výši
12.476,00 Kč bez DPH, kdy bude prováděna sanace obytného domu
a nájemce nebude ateliér užívat
2215/50RM/2020 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 70., 71. a 72., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 70., 71.
a 72., dle důvodové zprávy a příloh.
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2216/50RM/2020 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020_______
Rada města Havířova
schvaluje
2. úpravu odpisových plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této
úpravě činí 49 905 139,78 Kč.
2217/50RM/2020 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených
za období leden až květen 2020_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu města Havířova, které byly realizované v období leden až květen 2020
u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu
2218/50RM/2020 - Výroční zprávy o činnosti základních škol za školní rok 2018/2019_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyhodnocení výročních zpráv o činnosti základních škol
za školní rok 2018/2019 dle důvodové zprávy
2219/50RM/2020 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu úmrtí a uplynutí
funkčního období:
1. paní Evy Radové při Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice
Zelená, příspěvková organizace ke dni 4. 4. 2020
2. paní Stanislavy Čujdíkové při Základní škole Kapitána Jasioka
Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná ke dni 12. 9. 2020
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jmenuje
1. paní Martinu Kubátovou členem školské rady při Základní škole a Mateřské
škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace ke dni 13. 7. 2020
2. paní Stanislavu Čujdíkovou členem školské rady při Základní škole
Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
ke dni 13. 9. 2020
pověřuje
1. OŠK přípravou jmenovacích dekretů členů školských rad
2. primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů
ukládá
1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce člena školské rady za dané
funkční období a poděkování za výkon ve funkci člena školské rady
2. informovat základní školy o nově jmenovaném členovi školské rady
3. předat jmenovací dekrety novým členům školských rad
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2020
2220/50RM/2020 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Moravská Havířov_____
Rada města Havířova
bere na

vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958131 dle přílohy č. 1
jmenuje
s účinností od 1. 11. 2020 na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958131
paní Mgr. Marcelu Sasynovou
pověřuje
podpisem jmenovacího dekretu pana Ing. Josefa Bělicu, primátora města
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ukládá
vyhotovit a předat jmenovací dekret ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 paní
Mgr. Marcele Sasynové
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2020
2221/50RM/2020 - Zahájení školního roku 2020/2021 v 1. třídách ZŠ_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2020/2021
v 1. třídách základních škol v úterý 1. září 2020 dle harmonogramu v důvodové
zprávě
ukládá
oznámit zástupcům města čas a místo zahájení školního roku 2020/2021
v 1. třídách základních škol
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2020
2222/50RM/2020 - Otevření nové třídy - žádost o navýšení rozpočtu - MŠ Lípová Havířov____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola
Havířov - Město Lípová 15, IČO: 65890701 o navýšení rozpočtu pro rok 2020
ve výši 120 000 Kč v souvislosti s otevřením nové třídy mateřské školy dle
přílohy č. 1 a vyjádření k úsporám z rozpočtu dle přílohy č. 2
schválit navýšení příspěvku na provoz roku 2020 příspěvkové organizaci
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 50 000 Kč
v souvislosti s otevřením nové třídy
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV
na rok 2020:
1. snížení výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3)
o částku 50 000 Kč
2. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská
škola Havířov - Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 50 000 Kč
Z: vedoucí EO
T: září 2020
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2223/50RM/2020 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na
rok 2020, a to formou zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím
takto:
1. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČO: 48805513 ve výši 20 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění
(1. místo)
2. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 14 000 Kč – Havířovská liga
ZŠ – za umístění (2. místo)
3. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okre Karviná,
IČO: 48805424 ve výši 10 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění
(3. místo)
4. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČO: 48805475 ve výši 8 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění
(4. místo)
5. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958149 ve výši 4 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za
umístění (5. místo)
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok
2020 výše uvedené usnesení
Z: vedoucí EO
T: prosinec 2020
2224/50RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO – ZŠ M. Kudeříkové Havířov,
ZŠ Moravská Havířov_____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizaci města Základní škola
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 62331248 u poskytovatele dotace - Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR na projekt „Podpora výuky plavání v základních školách
v roce 2020 (VII. etapa)“
2. s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizaci města Základní škola
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958131 u poskytovatele dotace - Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR na projekt „Podpora výuky plavání v základních školách
v roce 2020 (VII. etapa)“
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2225/50RM/2020 - Souhlas s dotací PO - ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 ve výši
30 000,00 Kč u poskytovatele dotace – Nadace ČEZ, Duhová 1531/3,
140 00 Praha 4 na projekt „Ve stínu obelisku“
2226/50RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací do projektu Šablony III
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s podáním
žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace, IČO: 48805271
název projektu:
Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání
předpokládaná výše dotace: 1 025 500,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707
název projektu:
Personální podpora v MŠ
Havířov-Město Puškinova 7a/908
předpokládaná výše dotace: 338 000,00 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2227/50RM/2020 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci
ZŠ Mládežnická Havířov __________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114 pronájem části nemovité věci
za účelem krátkodobého opakovaného využívání na dobu určitou, která
je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích, fyzické
osobě panu M. B., trvale bytem: ……………… za podmínek:
- předmět nájmu:
- výměra prostor:
- doba nájmu:
- poznámka:

tělocvična velká č. 81
290 m2
od 1. 9. do 30. 9. jednotlivého školního roku
vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost
přerušena; nájemce nebude hradit nájemné
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2228/50RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČO: 61988600
- kopírka Olivetti Copia 8515 - inventární číslo 022/ZŠ/12, rok pořízení 1995,
pořizovací cena 81 399,70 Kč včetně DPH, zůstatková cena 0,00 Kč
- kopírka Canon IR 1600 - inventární číslo 022/ZŠ/32, rok pořízení 2003,
pořizovací cena 52 855,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena 0,00 Kč
2229/50RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO - MŠ Radniční Havířov______________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715.
- PC RAM DDR 256 MB, inventární číslo 220009, rok pořízení 2003,
pořizovací cena 51 750,00 Kč včetně DPH,
zůstatková cena 0,00 Kč – odepsaný majetek
- dřevěná socha TOTEM, inventární číslo 320021, rok pořízení 2012,
pořizovací cena 6 000,00 Kč včetně DPH,
zůstatková cena 6 000,00 Kč - neodepisovaný majetek (umělecké dílo)
2230/50RM/2020 - Převod finančních prostředků z RF do FI, pořízení a vyřazení IM
- ZŠ Moravská Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov - Šumbark Moravská
29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131
1. pořízení investičního movitého majetku
- Server - HW v pořizovací ceně 211 600,00 Kč včetně DPH
2. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních
prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 212 000,00 Kč
na zakoupení serveru
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3. vyřazení investičního movitého majetku
- školní server HP Proliant ML 350 G6, ev. č. DHM/022/43,
rok pořízení 2011, zůstatková cena 0,00 Kč
2231/50RM/2020 - Prodej auta 3. osobě - ZŠ Moravská Havířov__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodej vlastního investičního majetku - nákladního vozidla NISSAN interstar,
inv. č. 220052, rok pořízení 2009, pořizovací cena 501 500,00 Kč včetně DPH,
zůstatková cena 0,00 Kč realizovaný příspěvkovou organizací města Základní
škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958131 jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou,
která byla stanovena na finanční částku 47 600,00 Kč
2232/50RM/2020 - Změna přerušení provozu MŠ Okružní Havířov, MŠ Mládí Havířov
v červenci 2020___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
změnu přerušení provozu v měsíci červenci 2020
1. Mateřské školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 - uzavření provozu
2. Mateřské školy Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,
příspěvková organizace - otevření provozu
2233/50RM/2020 - Žádost o snížení nájemného________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost BOXU Havířov z.s., IČO: 05070911, o snížení nájemného v měsíci
červenci a srpnu 2020 v Městském fotbalovém areálu dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu
schvaluje
snížení nájemného BOXU Havířov z.s., IČO: 05070911, v Městském
fotbalovém areálu v měsíci červenci 2020 na částku 3 000 Kč a v měsíci
srpnu 2020 na částku 5 000 Kč
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pověřuje
Správu sportovních a rekreačních zařízení Havířov snížením nájemného dle
tohoto usnesení a informováním žadatele
Z: SSRZ Havířov
T: červenec 2020
2234/50RM/2020 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČO 00306754, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
schvaluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Správě sportovních
a rekreačních zařízení Havířov Radou města Havířova usnesením
č. 2116/48RM/2020 ze dne 8. 6. 2020 ve výši 15.000,00 Kč
ukládá
odboru školství a kultury poslat Správě sportovních a rekreačních zařízení
Havířov oznámení o usnesení Rady města Havířova o prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně ve výši 15.000,00 Kč
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2020
2235/50RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – sportovní oblast_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Vodního lyžování a wakeboardingu Havířov z. s., IČ: 64628663,
o poskytnutí dotace na pořádání Mistrovství ČR ve wakeboardingu dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu
schvaluje
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2020 ze sportovní oblasti Vodnímu lyžování
a wakeboardingu Havířov z.s., IČO: 64628663, na pořádání Mistrovství ČR
ve wakeboardingu ve výši 45 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude
dosaženo do 31.12.2020
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2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem uvedenými
v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města
Havířova dne 24.02.2020 usn. č. 364/12ZM/2020
pověřuje
vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2020
2236/50RM/2020 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
Zprávu o plnění cílů a opatření „Komunitního plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“,
prodlouženého do roku 2019, za rok 2019 dle přílohy
2237/50RM/2020 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje (ev. č. 03975/2019/ŽPZ), s Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 70890692, o posunutí termínu realizace projektu „Ozdravné pobyty
pro žáky 1. stupně základních škol“ do 31. 12. 2020
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem Dohody o narovnání
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí ORG
T: 31.07.2020
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2238/50RM/2020 - Informace k žádosti o podporu ve Výzvě č. 109 z Operačního
programu Zaměstnanost___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci k předložené žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 109 z Operačního
programu Zaměstnanost 2014 - 2020
2239/50RM/2020 - Ukončení smlouvy o provozování dětského koutku v budově Radnice_____
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení smlouvy o provozování dětského koutku v budově Radnice
č. E/834/ORG/10 uzavřené 29.07.2010 se spolkem Mateřské a rodinné centrum
Sluníčko Havířov, z.s. se sídlem 736 01 Havířov – Šumbark, Pujmanové
1151/17, IČO:27033309 s výpovědní lhůtou tří měsíců
pověřuje
vedoucí organizačního odboru podpisem výpovědi smlouvy o provozování
dětského koutku v budově Radnice č. E/834/ORG/10
ukládá
zajistit doručení výpovědi smlouvy o provozování dětského koutku v budově
Radnice č. E/834/ORG/10 druhé smluvní straně
Z: vedoucí ORG
T: 31.07.02020
2240/50RM/2020 - „Park sponzorů – 1. etapa“- uzavření smlouvy se společností
Technické služby Havířov a.s.______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 17023 - „Park sponzorů
1.etapa“
se
společností
Technické
služby
Havířov
a.s.,
se sídlem Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601,
s cenou 7.841.187,53 Kč bez DPH (9.487.836,91 Kč včetně DPH), s termínem
plnění nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
a s možností plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny
díla
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo na
realizaci stavby č. 17023 - „Park sponzorů – 1. etapa“ se společností Technické
služby Havířov a.s.
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: 07/2020
2241/50RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ – Dodatek č. 1
k SoD č. 257/OÚR/20______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 257/OÚR/20 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 435 359,97 Kč bez DPH
(526 785,56 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 257/OÚR/20 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 220 312,00 Kč bez DPH
(- 266 577,52 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 257/OÚR/20 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení,
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 257/OÚR/20 na provedení stavby
„Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto
usnesení s dodavatelem MH-STAVBY, s.r.o., se sídlem V poli 904/16,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 277 76 506.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 257/OÚR/20 ze dne 09.04.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 257/OÚR/20 ze dne
09.04.20202
Z: vedoucí OÚR
T: 07/2020

35
USNESENÍ
z 50. schůze Rady Města Havířova
konané dne 13.07.2020

2242/50RM/2020 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“ - změna ceny____
Rada města Havířova
mění
v usnesení číslo 2128/48RM/2020 ze dne 8. 6. 2020 v části „schvaluje“ bod 2.
takto:
„2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 974/OÚR/19 dle Článku III a
Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 17.000,00 Kč bez DPH
(- 20.570,00 Kč vč. DPH) v rozsahu Přílohy.“
2243/50RM/2020 - Výpověď z nájmu pozemků pro umístění reklamních odpadkových košů__
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 473/OSRM/2017 uzavřené se společností
ŠMÍRA-PRINT, s. r. o. (následně změna názvu na Šmíragroup a. s.),
Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 04670329, na části
pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468, parc. č. 1237/1, parc. č.
3748/1 k. ú. Havířov-město a parc. č. 2105/663, parc. č. 2105/629, parc. č.
2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638 k. ú. Šumbark,
k 31.07.2020 z důvodu nezaplacení nájemného
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem výpovědi
Z: vedoucí OKS
T: 8/2020
2244/50RM/2020 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost pana L. V., bytem ………………………………. o povolení zvláštního
užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování na
parkovišti místní komunikace ul. Jaroslava Seiferta pro vozidlo se speciálním
označením O7
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schvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P na území města Havířova, schválených Radou města Havířova
dne 28. 6. 2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného
parkování na parkovišti místní komunikace ul. Jaroslava Seiferta v Havířově
pro vozidlo se speciálním označením O7 pro pana L. V.
2245/50RM/2020 - Petice občanů proti stávajícímu umístění pumptrackového hřiště________
Rada města Havířova
bere na vědomí
petici občanů proti stávajícímu umístění pumptrackového hřiště v blízkosti
bytových jednotek z důvodu hluku
schvaluje
návrh odpovědi na petici dle přílohy č. 1
ukládá
odeslat odpověď na petici
Z: vedoucí OKS
T: 21.07.2020

2246/50RM/2020 - Optimalizace hydrantové sítě pro hasební zásah na území města Havířova_
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z čl. III odst. 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14.09.2016 pro
zakázku malého rozsahu „Optimalizace hydrantové sítě pro hasební zásah
na území města Havířova“
2. uzavření Dohody č. 1361/PR/KA/2020 o úpravě vodního díla – výměna
podzemního hydrantu za nadzemní, se společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, která bude na pozemcích
města parc. č. 398/1 v k.ú. Bludovice, parc. č. 1655/9 v k.ú. Prostřední Suchá,
parc. č. 944/1, parc. č. 2105/55 a parc. č. 1431/12 v k.ú. Šumbark realizovat
výměnu 5 ks hydrantů, v celkové ceně 322 847,00 Kč bez DPH
(390 644,87 Kč vč. DPH), s termínem plnění nejpozději do 31.10.2020
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dohody č.
1361/PR/KA/2020 o úpravě vodního díla – výměna podzemního hydrantu za
nadzemní se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 08/2020
2247/50RM/2020 - Provozování vodovodního řadu Dukla_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z čl. III odst. 4 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14.09.2016 pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Provozování vodovodního řadu Dukla“
2. uzavření Smlouvy o provozování vodovodního řadu, se společností
Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461,
736 29 Havířov-Město, IČO: 25375601, na provozování vodovodního řadu
Dukla, za paušální cenu 17 090,90 Kč/měsíc bez DPH (20 680,- Kč s DPH),
která bude zahrnuta do ceny pro vodné, na opravy a údržbu vodovodního
řadu, dle platného ceníku na daný kalendářní rok provozovatele, s platností
smlouvy ode dne jejího podpisu a účinností ode dne uveřejnění smlouvy
v Registru smluv na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Smlouvy
o provozování vodovodního řadu se společností Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 08/2020
2248/50RM/2020 - Technické specifikace pro Městskou autobusovou dopravu Havířov______
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z Čl. III odst. 2 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14.09.2016 pro
zakázku malého rozsahu „Technické specifikace – jízdní řády, oběhy vozidel,
přepravní a tarifní podmínky pro Městskou autobusovou dopravu Havířov“
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2. zadat zakázku malého rozsahu „Technické specifikace – jízdní řády, oběhy
vozidel, přepravní a tarifní podmínky pro Městskou autobusovou dopravu
Havířov“ za cenu 150 tis. Kč bez DPH p. Ing. V. N., Alžírská 1514/7,
Ostrava – Poruba, IČO: 07808852
ukládá
zajistit uzavření smlouvy na zpracování dokumentace, která bude sloužit jako
součást zadávací dokumentace pro výběr dopravce k zajištění Městské
autobusové dopravy Havířov v rozsahu navržených zadávacích podmínek
dle přílohy, s dodavatelem p. Ing. V. N., Alžírská 1514/7, Ostrava – Poruba,
IČO: 07808852.
Z: vedoucí OKS
T: 12/2020
2249/50RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení „Územní energetická
koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Územní energetická
koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“ podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1
2250/50RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Projekt CEVYKO“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí_
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Projekt CEVYKO“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1
pověřuje
vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 17.7.2020
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2251/50RM/2020 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Základní organizace č.70/2 Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín,
IČ 47 65 79 01, o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
ve výši 50 000,- Kč na provoz Záchranné stanice volně žijících živočichů
v Bartošovicích na Moravě v roce 2020
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč z výdajové části OJ 02 rozpočtu
statutárního města Havířova na rok 2019 Základní organizaci č.70/2 Českého
svazu ochránců přírody Nový Jičín, IČ: 47 65 79 01, na provoz Záchranné
stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě v roce 2020 s tím,
že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2020
pověřuje
vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace se Základní organizací č.70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01
Z: vedoucí OŽP
T: 31.07.2020
2252/50RM/2020 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova_______________________
Rada města Havířova
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova na 321,
t.j. zvýšení počtu o 1 zaměstnance zařazeného do odboru sociálních věcí
2253/50RM/2020 - Rozhodnutí o žádosti na náhradu škody______________________________
Rada města Havířova
rozhodla
nevyhovět žádosti paní J. B. o úhradu škody ve výši 710.455 Kč způsobené
údajným nezákonným úředním postupem.
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2254/50RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem
o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro spolek Česká
asociace stolního tenisu, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha,
IČO: 00676888
2. přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva
nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude
nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 22 o velikosti 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
b) Byt č. 43 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
c) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1074/3, Havířov - Město
pořadí žadatelů: 1. ………………….
d) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici 1. máje 870/14, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
e) Byt č. 9 o velikosti 0+1 na ulici Na Nábřeží 715/103, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
f) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici 17. listopadu 1256/4, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
g) Byt č. 56 o velikosti 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….
h) Byt č. 246 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
i) Byt č. 247 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
j) Byt č. 248 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
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k) Byt č. 259 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
l) Byt č. 19 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
m) Byt č. 33 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
n) Byt č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Zednická 314/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
o) Byt č. 30 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
p) Byt č. 7 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
q) Byt č. 25 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38,
Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
r) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
s) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1144/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
t) Byt č. 33 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….
u) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Antala Staška 1090/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
v) Byt č. 48 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
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w) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 998/52, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
x) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 765/123, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
y) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Pavlovova 583/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
z) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
aa) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici J. A. Komenského 300/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
bb) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 880/14, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
cc) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1186/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
dd) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1149/11, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
ee) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1202/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
ff) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1085/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
gg) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 971/26, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
hh) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16,
Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
ii) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1112/4,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………………….,
jj) Byt č. 3 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Hornická 677/59,
Havířov - Prostřední Suchá, pořadí žadatelů: 1. ………………….,
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kk) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1090/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
ll) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
mm) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
nn) Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 751/139, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
oo) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1173/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….,
pp) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1104/73, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
qq) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1254/8, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
2. ………………….,
rr) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1031/71, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
ss) Byt č. 25 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………….,
tt) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………………….
uu) Byt č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1120/20,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. Česká asociace stolního tenisu
vv) Byt č. 23 o velikosti 1+4 na ulici Emy Destinnové 1169/1c,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. Česká asociace stolního tenisu
ww) Byt č. 8 o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1143/20, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………….
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
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2255/50RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu
s příslibem zaplacení ve splátkách___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 6. 2020 a 1. 7. 2020 dle
přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2
2256/50RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,Havířov-Město
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 7. 2020 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
2257/50RM/2020 - VZ/33/MRA/20 - „Oprava střechy bytového domu na ul. 1. máje 14-16,
Havířov-Město“ – sdělení o zadání veřejné zakázky____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ/33/MRA/20 „Oprava střechy bytového domu na ul. 1. máje 14-16, Havířov-Město“
postupem dle článku VI. odst. 1 Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního
města Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. dodavateli Roman Jaworzyn,
se sídlem Opletalova 813, 735 31, Bohumín - Skřečoň, IČ: 64590224
schvaluje
postup společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. při zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce VZ/33/MRA/19 - „Oprava střechy bytového
domu na ul. 1. máje 14-16, Havířov-Město“
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2258/50RM/2020 - Uzavření smluv na umístění rozvodů datové sítě v bytových domech
spravovaných MRA_______________________________________________
Rada města Havířova
s ch v a l u j e
1. uzavření Smluv o zřízení a provozování vnitřního komunikačního vedení
v bytových domech uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení se společností
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov,
148 00 Praha 4, IČ: 64949681, v souladu s usnesením Rady města Havířova
č. 4903/74/10 ze dne 28. 4. 2010 a za technických podmínek projednaných
a odsouhlasených společností Městská realitní agentura, s.r.o.
2. uzavření smluv o výpůjčce částí společných prostor domů uvedených
v příloze č. 1 za účelem umístění páteřního vedení datové sítě se společností
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov,
148 00 Praha 4, IČ: 64949681, a to na dobu nezbytnou pro výstavbu sítě
a za technických podmínek projednaných a odsouhlasených společností
Městská realitní agentura, s.r.o.
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o. k uzavření příslušných smluv
dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení se společností T-Mobile Czech Republic a.s.,
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681
2259/50RM/2020 - Revokace usnesení, dodatečné schválení vyřazení svěřeného
neupotřebitelného majetku_________________________________________
Rada města Havířova
revokuje
usnesení č. 1483/32RM/2019 ze dne 2. 12. 2019, na jehož základě byl chybně
vyřazen z evidence samostatný movitý majetek - skate rampa na ulici Jedlová,
Havířov-Šumbark (pořizovací cena ve výši 462.038,40 Kč; inventární
číslo 220024, evidenční číslo 22040008),
doporučuje
Zastupitelstvu
města
Havířova
schválit
příspěvkové
organizaci
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí,
Těšínská 1296/2a, IČO 00306754, dodatečně vyřazení neupotřebitelného
svěřeného majetku – stavba skate parku a chodníku na ulici Mánesova,
Havířov-Město (pořizovací cena ve výši 1.462.082,60 Kč; inventární číslo
210025).
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2260/50RM/2020 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město:
1. druh a hodnota daru: věcný dar - knihy v celkové hodnotě 236 Kč
poskytovatel daru:
J. H., ………………………….
specifikace daru:
knihy v počtu 115 ks + mapy v počtu 3ks
v celkové hodnotě 236 Kč
2. druh a hodnota daru: věcný dar - knihy v celkové hodnotě 6 Kč
poskytovatel daru:
A. J., ………………………….
specifikace daru:
knihy v počtu 3 ks v celkové hodnotě 6 Kč
2261/50RM/2020 - Přemístění Stálé výstavní expozice__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení RMH čís. 1958/42RM/2020 ze dne 20. 4. 2020 v bodě
4. - nájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání v 1. patře
domu čp. 470/17, na Dlouhé třídě, Havířov-Město, v části týkající se celkové
výměry plochy nájmu, a to rozšíření celkové plochy nájmu o plochu sociálního
zázemí o výměře 8 m2, tj. z původní celkové výměry prostor 58,55 m2
na 66,55 m2, ostatní podmínky pronájmu se nemění
2262/50RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek
Nadace Bohuslava Martinů________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací Městské
kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985:
poskytovatel nadačního příspěvku:
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Nadace Bohuslava Martinů,
Bořanovická 1779/14,
182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČO: 45248061

název projektu:

Koncert Smetanova tria v rámci
cyklu komorních koncertů vážné
hudby podzim 2020
10 000,00 Kč
z příspěvku na provoz Městského
kulturního střediska Havířov
pro rok 2020

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2263/50RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu
na podporu zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných
v Moravskoslezském kraji na rok 2020 ve výši 139.300,- Kč a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
pověřuje
ředitelku organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2020
2264/50RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu MOb MHaH
a uzavřením smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve výši 5 000,-Kč a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace.
pověřuje
ředitelku organizace Santé – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2020
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2265/50RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice
a uzavřením smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, přijetí účelové dotace z rozpočtu obce Horní
Domaslavice ve výši 5 000,-Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
pověřuje
ředitelku organizace Santé – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Horní Domaslovice
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2020
2266/50RM/2020 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek
z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o nadační příspěvek z Nadačního
fondu TEPLO NA DLANI, IČO: 06486282, se sídlem Konzumní 298/6a,
736 01 Havířov – Šumbark, v hodnotě 46.510,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: červenec 2020
2267/50RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcného daru od dárce
Technické služby Havířov, a.s., se sídlem Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
IČ: 25375601 v hodnotě 17.250,00 Kč.
Z: ředitel DsH
T: červenec 2020
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2268/50RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcných darů
- ve výši 3.598,00 Kč od dárce V. K., trvale bytem …………………………….
- ve výši 600,00 Kč od dárce Ing. T. Š., trvale bytem …………………………..
- ve výši 45.677,50 Kč od dárce J&T BANKA, a. s.,
se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 47115378
Z: ředitel DsH
T: červenec 2020
2269/50RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci
ze státního rozpočtu_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19
Z: ředitel DsH
2270/50RM/2020 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o příspěvek z nadačního
fondu TEPLO NA DLANI_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání projektu s názvem
,,Rehabilitační vany pro seniory střediska Luna" z nadačního fondu TEPLO NA
DLANI.
Z: ředitel DsH
T: srpen 2020

2271/50RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního majetku a použitím
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace_________
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Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení vlastního investičního
majetku – modernizace stávajícího kamerového systému střediska Helios v předpokládané pořizovací ceně 100.000,00 Kč a použití fondu investic
organizace.
Z: ředitel DsH
T: srpen 2020
2272/50RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím
nadačního příspěvku z Nadace ČEZ_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání projektu s názvem
,,Ochranné pomůcky pro DSH" a přijetí nadačního příspěvku ve výši 50.000,00
Kč od Nadace ČEZ v grantovém řízení „Krizová pomoc“
Z: ředitel DsH
T: červenec 2020
2273/50RM/2020 - ZPŘ/212/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní – nové
vyhlášení“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy_________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele KP REVITAL s.r.o., se sídlem 724 00 Ostrava - Stará
Bělá, Pod Lesíkem 556/23, IČO: 02632195, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek
v zadávacím řízení ZPŘ/212/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie
MŠ Okružní - nové vyhlášení“, jak vyplývá z přílohy č. 1
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/212/OÚR/20
- „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní - nové vyhlášení“ s dodavatelem
KP REVITAL s.r.o., se sídlem 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Pod Lesíkem
556/23, IČO: 02632195, s nabídkovou cenou 7.113.836,35 Kč s DPH
(5.879.203,60 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,
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o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů
dle ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 15. 7. 2020
2. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek
účasti vybraného
dodavatele na základě
dokladů a údajů dle
ust. § 122 zákona
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o výběru
2274/50RM/2020 - Pokyn k omezení nabídky bytů ve správě MRA, s.r.o.__________________
Rada města Havířova
schvaluje
pokyn Městské realitní agentuře, s.r.o. nenabízet k pronájmu byty č. 251 až 255
v domě na ulici Střední 504/3 v Havířově – Šumbarku, a to z důvodu
spolupráce s Vysokou školou PRIGO
ukládá
náměstkovi pro ekonomiku a správu majetku zaslat tento pokyn uvedené
společnosti
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2275/50RM/2020 - Odvolání předsedy komise kulturní a letopisecké RMH
Rada města Havířova
odvolává
MgA. Jaroslava Kociána z funkce předsedy Komise kulturní a letopisecké Rady
města Havířova
jmenuje
Mgr. Dagmar Kotajnou do funkce předsedkyně Komise kulturní a letopisecké
Rady města Havířova

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

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