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USNESENÍ
z 53. schůze Rady města Havířova
konané dne 07.09.2020

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
z 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.09.2020
2346/53RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 53. schůze RMH, konané dne 07.09.2020
2347/53RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů z 51. a 52. schůze RMH
2348/53RM/2020 - Schválení pořadu 53. schůze RMH, konané dne 07.09.2020
2349/53RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 53. RMH
2350/53RM/2020 - Informace o odstoupení od realizace projektu
„Ženy, naučte se bránit – 2. stupeň“
2351/53RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie
Havířov – osobní vozidlo
2352/53RM/2020 - Souhlas s přijetím daru PO
2353/53RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO - MŠ Horymírova Havířov
2354/53RM/2020 - MŠ ČSA Havířov - žádost o navýšení příspěvku na provoz
z důvodu vytopení
2355/53RM/2020 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2020 v Havířově
2356/53RM/2020 - Poskytnutí investičních dotací tenisovým klubům na spolufinancování
výstavby tenisových hal
2357/53RM/2020 - Návrh na udělení čestného občanství panu Jaroslavu Bábovi
2358/53RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2359/53RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
2360/53RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice
2361/53RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1028/20, k. ú. Šumbark
2362/53RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže
2363/53RM/2020 - Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3668 a parc. č. 3669,
k. ú. Havířov-město
2364/53RM/2020 - Nabídka rodinného domu s pozemky na ul. Družstevnická 1117/12a,
Havířov-Podlesí
2365/53RM/2020 - Úplatné nabytí pozemků z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do majetku města
2366/53RM/2020 - Bezúplatné nabytí pozemků z majetku ČR - Správa železnic,
státní organizace
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2367/53RM/2020 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Havířov-město z majetku Moravskoslezského
kraje
2368/53RM/2020 - Přijetí daru stavby od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
2369/53RM/2020 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1960, k. ú. Havířov-město
2370/53RM/2020 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice
2371/53RM/2020 - Prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město
2372/53RM/2020 - Výpůjčka pozemků k realizaci stavby „Přechod pro chodce u autobusové
zastávky Životice památník“
2373/53RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovité věci a záměry pronájmu
2374/53RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2375/53RM/2020 - Výsledek veřejné soutěže
2376/53RM/2020 - Prominutí nájemného
2377/53RM/2020 - Stížnost občanů na provoz restauračního zařízení v obytném domě
Kubelíkova 1316/10, Havířov-Podlesí
2378/53RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím
2379/53RM/2020 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové
účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2020
2380/53RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 76. – 111.
2381/53RM/2020 - Vítězné návrhy Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2020
2382/53RM/2020 - Zhodnocení finančních prostředků města Havířova – závěrečná zpráva
2383/53RM/2020 - OŘ/259/OÚR/19 „Přednádražní prostor Havířov – nové vyhlášení“
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19
2384/53RM/2020 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
2385/53RM/2020 - „Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“ – uzavření
Dodatku č. 1 k SoD č. 423/OÚR/20
2386/53RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů
2387/53RM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 2. výzva“
2388/53RM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“
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2389/53RM/2020 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2021
2390/53RM/2020 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek za užívání veřejného
prostranství
2391/53RM/2020 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování
2392/53RM/2020 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních pobytů
v roce 2021
2393/53RM/2020 - Žádost o snížení splátek – úhrada spoluúčasti na náhradě škody
2394/53RM/2020 -Zrušení služeb Poradenského centra KHAMORO v rámci optimalizace
sociálních služeb na území města
2395/53RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím mimořádné dotace
2396/53RM/2020 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací SSRZ Havířov
2397/53RM/2020 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci – Tělocvična Palackého
2398/53RM/2020 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci – Sportovní hala Žákovská
2399/53RM/2020 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci – Sportovní hala Slávie
2400/53RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
2401/53RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku z Nadačního fondu
TEPLO NA DLANI a uzavřením smlouvy
2402/53RM/2020 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2020
ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov
2403/53RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
2404/53RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci
ze státního rozpočtu
2405/53RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru od Nadačního fondu
TEPLO NA DLANI
2406/53RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z MPSV
2407/53RM/2020 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o mimořádnou dotaci
ze státního rozpočtu
2408/53RM/2020 - Souhlas s přijetím nadačního příspěvku Teplo na dlani
2409/53RM/2020 - Přemístění Stálé výstavní expozice
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2410/53RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2411/53RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2412/53RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2413/53RM/2020 - Prodej bytu Klidná 794/15, Havířov-Město
2414/53RM/2020 - „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2,
Havířov “- zahájení zadávacího řízení
2415/53RM/2020 - Soudní spor o náhradu škody způsobenou stavbou města – zamítnutí
žaloby
2416/53RM/2020 - Zaplacení pohledávek města na úseku veřejného osvětlení
2417/53RM/2020 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet
za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
2418/53RM/2020 - Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 21.09.2020
2419/53RM/2020 - „Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4, Havířov-Město“
– zahájení zadávacího řízení
2420/53RM/2020 - „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“
– zahájení zadávacího řízení
2421/53RM/2020 - ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“
- rozhodnutí o námitkách
2422/53RM/2020 - Poskytnutí věcného daru
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USNESENÍ
z 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.09.2020
2346/53RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 53. schůze RMH, konané dne 07.09.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 53. schůze Rady města Havířova, konané
dne 07.09.2020
pana Róberta MASAROVIČE, MSc.
2347/53RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů z 51. a 52. schůze RMH_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů z 51. schůze RMH, která se konala
dne 17. srpna 2020 a z 52. schůze RMH, která se konala dne 31. srpna 2020
2348/53RM/2020 - Schválení pořadu 53. schůze RMH, konané dne 07.09.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 7. září 2020
dle přílohy upravené takto:
stažení bodů
51 - Žádost o změnu výše jmenovitého investičního příspěvku
78 - OŘ/203ORG/20 – „Datové centrum“ – rozhodnutí o námitkách
2349/53RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 53. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
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2141/48RM/2020
2271/50RM/2020
2340/51RM/2020

Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního
majetku a použitím fondu investic Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního
majetku a použitím fondu investic Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10

vypouští
úkoly krátkodobé
1808/39RM/2020
1982/44RM/2020
2208/50RM/2020
2235/50RM/2020
2243/50RM/2020
2246/50RM/2020
2293/51RM/2020
2301/51RM/2020
2307/51RM/2020
2311/51RM/2020
2312/51RM/2020
2316/51RM/2020
2322/51RM/2020
2323/51RM/2020
2324/51RM/2020
2326/51RM/2020
2327/51RM/2020

Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské
policie Havířov
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na
ul. Šumbarská“
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
CETIN a.s.
Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 –
sportovní oblast
Výpověď z nájmu pozemků pro umístění reklamních
odpadkových košů
Optimalizace hydrantové sítě pro hasební zásah na
území města Havířova
Žádost o prominutí nájemného – program COVID Nájemné
„Rekonstrukce střechy pavilonu D VŠ na ul. V. Nezvala
1/801, Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 276/OŠK/20
Návrh „NAŘÍZENÍ“ – schválení parkovacích karet a
ceny za stání
Řád veřejných pohřebišť města Havířova
Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku
města
Pronájem rouškomatu – navýšení úhrady
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou
dotaci ze státního rozpočtu na odměny pro zdravotnické
pracovníky
Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního
majetku Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace
Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí
mimořádné dotace ze státního rozpočtu
Souhlas s podáním žádosti o mimořádnou dotaci ze
státního rozpočtu
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2350/53RM/2020 - Informace o odstoupení od realizace projektu
„Ženy, naučte se bránit – 2. stupeň“_________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

informaci o odstoupení od realizace projektu „Ženy, naučte se bránit – 2.
stupeň“ a vrácení dotace z Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti
prevence kriminality na rok 2020 Moravskoslezskému kraji z důvodu pandemie
nemoci Covid-19 a mimořádných preventivní opatření k ochraně zdraví
účastnic projektu i strážníků-lektorů
2351/53RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie
Havířov – osobní vozidlo___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit v souladu se Zásadami hospodaření
s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014 vyřazení dlouhodobého majetku,
a to služebního osobního automobilu ve správě OJ 12 - Městská policie
Havířov:
Škoda Octavia Combi, RZ 3T1 0778, rok výroby 2005, VIN
TMBKD21Z158034348
ujeto 224 000 km, pořizovací cena 750 000,00 Kč vč. DPH,
které bude v rámci veřejné zakázky VZ/424/MP/20 odkoupeno dodavatelem 1
kusu nového osobního vozidla se započtením ceny.
Nabytí majetku bylo schváleno v rámci rozpočtu města.
2352/53RM/2020 - Souhlas s přijetím daru PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím daru příspěvkovou organizací města:
1. Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- finanční dar ve výši 9 808,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na zajištění
školního stravování 2 znevýhodněných žáků školy pro období školního roku
2020/2021 od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021
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2353/53RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO - MŠ Horymírova Havířov___________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634
- myčka na nádobí FAGOR FI 30, výrobní číslo 1210305100/0901/018721,
inventární číslo DHM 32, v pořizovací ceně 53 233,00 Kč včetně DPH
2354/53RM/2020 - MŠ ČSA Havířov - žádost o navýšení příspěvku na provoz
z důvodu vytopení________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola
Havířov – Město Čs. Armády 5/201, IČO: 61988561 o navýšení rozpočtu ve
výši 500 tis. Kč
schválit navýšení příspěvku na provoz roku 2020 příspěvkové organizaci
Mateřská škola Havířov – Město Čs. Armády 5/201, IČO: 61988561 ve výši
500 tis. Kč na pořízení zničených věcí v důsledku vytopení
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok
2020 navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola
Havířov – Město Čs. Armády 5/201, IČO: 61988561 ve výši 500,00 tis. Kč
2355/53RM/2020 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2020 v Havířově
Rada města Havířova
schvaluje
zapojení města Havířova do Evropského týdne mobility, který se uskuteční
ve dnech 16.09. - 22.09.2020, a uspořádání Evropského dne bez aut
dne 22. 09. 2020 formou klasických doprovodných aktivit dle důvodové zprávy
ukládá
1. odboru komunálních služeb projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a. s.,
poskytnutí bezplatné přepravy na den 22. 09. 2020
Z: vedoucí OKS
T: do 22. září 2020
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2. základním a mateřským školám, jejichž zřizovatelem je město, zorganizovat
v rámci Evropského týdne mobility dle svých možností aktivity zaměřené na
předmětnou problematiku
Z: vedoucí OŠK
T: září 2020
2356/53RM/2020 - Poskytnutí investičních dotací tenisovým klubům na spolufinancování
výstavby tenisových hal____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. žádost Tenisového klubu Havířov, z. s., o schválení a uvolnění dotace
na spolufinancování výstavby Tenisové haly Šumbark
2. žádost Tennis Hill Havířov z.s. o spolufinancování investiční
akce – výstavby Tenisové haly Hill
3. informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR Tenisovému klubu Havířov, z. s., IČO 60337443,
na realizaci projektu „TJ – Havířov – Tenisová hala Šumbark“
ve výši 14 348 789 Kč, registrační list č. 133D531009538
4. informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR Tennis Hill Havířov z.s., IČO 22767428, na realizaci
projektu „TJ – Havířov – Tenisová hala Hill“ ve výši 21 346 670 Kč,
registrační list č. 133D531009491
schválit
1. poskytnutí investiční dotace Tenisovému klubu Havířov, z. s.,
IČO 60337443, ve výši 6 353 298 Kč na spolufinancování projektu
„TJ – Havířov – Tenisová hala Šumbark“
2. poskytnutí investiční dotace Tennis Hill Havířov z.s., IČO 22767428,
ve výši 6 000 000 Kč na spolufinancování projektu
„TJ – Havířov – Tenisová hala Hill“
pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotací
ukládá
1. ekonomickému odboru zapracovat schválenou investiční dotaci
ve výši 6 353 298,00 Kč na spolufinancování projektu „TJ – Havířov –
Tenisová hala Šumbark“ do rozpočtových úprav IV. na rok 2020
Z: vedoucí EO
T: 21.09.2020
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2. ekonomickému odboru zapracovat schválenou investiční dotaci
ve výši 6 000 000,00 Kč na spolufinancování projektu
„TJ – Havířov – Tenisová hala Hill“ do rozpočtových úprav V. na rok 2020
Z: vedoucí EO
T: 14.12.2020
2357/53RM/2020 - Návrh na udělení čestného občanství panu J. B._______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
návrh Atletického klubu Havířov z. s. na udělení čestného občanství
statutárního města Havířova panu J. B., atletickému reprezentantovi ČR dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit udělení čestného občanství statutárního
města Havířova panu J. B.
2358/53RM/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. T. D., trvale bytem …………………………
k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
1,
vel.
1+3
v domě
na ul. …………………………, jehož nájemkyní je jeho matka
p. D. D.
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. R. P., trvale bytem …………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 23, vel. 1+2 v domě na ul.
…………………………, jehož nájemkyní je jeho babička p. Ž. K.
2359/53RM/2020 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 12 o vel. 1+3
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se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na ul. ………………………… s manž. O. V. a
M. V., t.b. ………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s manž. O. V. a M. V.
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
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 0+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. …………………………s p. A. J., t.b.
………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. A. J.
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 400,00 Kč/měsíc
2360/53RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č.
524/100, ostatní plocha o výměře 48 m2, k. ú. Bludovice, panu V. B.,
…………………………, z důvodu narovnání vlastnických vztahů pro
umístěný podpěrný sloup střechy
2361/53RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1028/20, k. ú. Šumbark________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č.
1028/20, zahrada o výměře 196 m2, k. ú. Šumbark, paní Z. T.,
…………………………, za účelem zahrady u rodinného domu
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2362/53RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc. č.
2354/1, k. ú. Havířov -město, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2083116/2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2354/10 o výměře 3 m2,
k.ú. Havířov-město paní Ing. M. Z., bytem ……..……………………, pod již
postavenou garáží
2363/53RM/2020 - Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3668 a parc. č. 3669,
k. ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č.
3668, ostatní plocha, k. ú. Havířov-město, rozděleného na části dle
geometrického plánu č. 2405 – 21/2020, o
celkové
výměře
prodeje
2
225 m ,
a částí pozemku parc. č. 3669,
ostatní plocha,
k. ú. Havířov-město, rozděleného na části dle geometrického plánu
č. 2405 – 21/2020, o celkové výměře prodeje 636 m2, vlastníkům zahrádek a
staveb, dle Přílohy č. 4, na základě žádosti vlastníků zahrádek z důvodu
dořešení majetkoprávních vztahů
2364/53RM/2020 - Nabídka rodinného domu s pozemky na ul. Družstevnická 1117/12a,
Havířov-Podlesí__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit odkoupení rodinného domu čp.
1117/12a na pozemku parc. č. 367, pozemků parc. č. 367, zastavěná plocha o
výměře 406 m2 a parc. č. 368, zahrada o výměře 554 m2, vše
v katastrálním území Bludovice od spoluvlastníků:
pana L. K., bytem …………………………a pana L. D., bytem
………………………… za navrhovanou smluvní kupní cenu ve výši
3.699.000,00 Kč
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2365/53RM/2020 - Úplatné nabytí pozemků z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do majetku města____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
1. schválit úplatné nabytí pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4099 ostatní
plocha, zeleň, o výměře 205 m2, v majetku České republiky, s nímž přísluší
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město, IČO: 697 97 111, do
majetku statutárního města Havířova, přičemž kupní cena za pozemek včetně
součástí činí 60.000,00 Kč
2. neschválit úplatné nabytí pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 817/5
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2, parc. č. 817/8 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 212 m2 a parc. č. 817/9 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 391 m2, v majetku České republiky, s nímž
přísluší hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město,
IČO: 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova s tím, že pozemky
nemají návaznost na pozemky v majetku města a nemají pro město využití
2366/53RM/2020 - Bezúplatné nabytí pozemků z majetku ČR - Správa železnic,
státní organizace_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zrušení části usnesení č. 1190/25/ZM/06 ze dne 27. 3. 2006, v bodě D/3.,
kterým se schvaluje výkup částí pozemků parc. č. 3705/4 o výměře 14 m 2,
k. ú. Havířov-město, část parc. č. 2656/3 o celk. výměře 102 m2, k. ú. Dolní
Suchá a části pozemků parc. č. 2687/7 o celk. výměře 160 m2, parc. č. 2702/2
o výměře 431 m2, k. ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví: ČR - České dráhy,
Správa železniční dopravní cesty, st. org. se sídlem Prvního pluku 367/5,
Praha 8 - Karlín, IČO: 709 94 234, za cenu dle znaleckého posudku
po zaměření stavby
2. bezúplatné nabytí pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2663/12 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 462 m2 a části pozemku k. ú. Dolní
Suchá, parc. č. 2651/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP 107613/2012 nově označeného jako parc. č. 2651/8 o výměře 104 m2,
z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro
Správu železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Nové město, 110 00
Praha 1, IČO: 709 94 234, do majetku statutárního města Havířova, přičemž
město přijme uvedené pozemky, které jsou součástí místní komunikace
ul. U Skleníků, do majetku s dále uvedenými technickými podmínkami:
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a) nemovitá věc (dále jen „nemovitost“) se nachází v ochranném pásmu
dráhy. Nabyvatel si je vědom nepříznivých účinků provozu dráhy
a nebude požadovat na SŽDC opatření proti těmto negativním vlivům ani
úhradu případných škod, vzniklých provozem dráhy;
b) veškerá stavební činnost na prodávané nemovitosti podléhá ustanovením
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a musí
být předem projednána s Drážním úřadem, který stanoví podmínky pro
stavby v ochranném pásmu dráhy;
c) musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu a ochráněn prostor
železniční tratě před vstupem nepovolaných osob. Případné oplocení musí
být pevné, bez vstupu ke kolejím, nesmí omezovat rozhledové poměry,
volný schůdný manipulační prostor, průjezdný profil, respektovat
vyhlášku č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah v platném znění.
Rovněž tak i případná zeleň;
d) odčleňovaný majetek bude užíván v souladu se zákony v oblasti
bezpečnosti na železnici, požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí
a nakládání s odpady;
e) přístup k odčleňovanému majetku je řešen mimo provozované těleso dráhy
z veřejné komunikace na pozemku parc. č. 2663/5 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k. ú. Prostřední Suchá a parc. č. 2651/1 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v k. ú. Dolní Suchá, ve vlastnictví města Havířova;
f) k užívání předmětných pozemků parc. č. 2663/12 v k. ú. Prostřední Suchá
a části pozemku parc. č. 2651/7 v k. ú. Dolní Suchá je mezi Správou
železnic a Městem Havířov uzavřena nájemní smlouva č. 97/06 (o nájmu
pozemků, VS 6358009706, ze dne 14. 8. 2006) za účelem realizace
veřejně prospěšné stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická,
U Skleníků, Havířov“ na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2006
s 1 měsíční výpovědní lhůtou;
g) převod pozemků je za účelem sjednocení vlastnictví, a to pozemků
ve vlastnictví Správy železnic se stavbou pozemní komunikace – místní
komunikace ul. U Skleníků ve vlastnictví statutárního města Havířov
(doloženo potvrzením stavebního a silničního správního úřadu)
h) k oddělení části pozemku parc. č. 2651/7 v k. ú Dolní Suchá byl
vypracován geometrický plán č. 1076-13/2012 (shodně s Přílohou č. 1).
Dle tohoto GP vznikne, mimo jiné, pozemek parc. č. 2651/8 o výměře
104 m² určený k převodu Městu Havířov. Geometrický plán
č. 1076-13/2012 je vyhotoven v souladu se stanovisky jednotlivých správ
majetku Správy železnic Oblastní ředitelství Ostrava s vyhotoveným
geometrickým plánem souhlasí;
ch) na pozemku parc. č. 2742/1 v k. ú. se nachází železniční most ve správě
Správy železnic, Oblastního ředitelství Ostrava – Správy mostů a tunelů.
Za účelem příjezdu a přístupu k čelu sousedícího železničního mostu
v evid km 17,965 trati bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno - práva
přístupu a příjezdu za účelem provozování údržby, oprav, rekonstrukce
a případně výměny nebo likvidace zařízení, v rozsahu dle GP
č. 1076-13/2012 a GP č. 2672-11/2012, s nimiž bylo město obeznámeno;
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i) dále se na předmětném pozemku parc č. 3346/1 (nově dle GP parc č.
3346/10) nachází zařízení ve správě Správy železnic, Oblastního
ředitelství Ostrava – Centrum telematiky a diagnostiky Olomouc,
sdělovací vedení – metalický kabel TK 15 XN a HDPE chráničky,
kabelová trasa vede po mostě mimo silnici. Za účelem ochrany tohoto
zařízení bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno – pozemková služebnost
inženýrské sítě, včetně práva přístupu, v rozsahu dle GP č. 4175-78/2018,
s nímž bylo město obeznámeno;
2367/53RM/2020 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Havířov-město z majetku Moravskoslezského
kraje___________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru pozemků v k. ú. Havířovměsto, parc. č. 3666/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 202 m2
a parc. č. 3666/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 443 m2, v majetku
Moravskoslezského kraje, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava,
IČO: 000 95 711, do majetku statutárního města Havířova, přičemž pozemky
jsou zastavěny chodníkem v majetku města a přilehlou plochou se zelení
u velkého kruhového objezdu v Havířově
2368/53RM/2020 - Přijetí daru stavby od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru od vlastníka Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to budovy č. p. 1211
ul. Jarošova, na pozemku ve vlastnictví statutárního města Havířova parc. č.
89/4 v k. ú. Šumbark
2369/53RM/2020 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1960, k. ú. Havířov-město___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č. 1960, kat. území
Havířov-město
o výměře 42 m2, společnosti MMM CZ s.r.o., se sídlem Pikartská 1920/40a,
Slezská Ostrava, Ostrava, IČO: 25516400 k již postavenému prodejnímu stánku
s prodejem potravin a smíšeného zboží
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2370/53RM/2020 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 931, katastr. území Bludovice
o výměře cca 150 m2, paní Ing. V. M., bytem …………………………, za
účelem zajištění přístupu ke své nemovitosti a udržování pozemku
2371/53RM/2020 - Prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město__
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení 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, na dobu
určitou 10 let, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s účinností od 1. 1. 2021
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o výpůjčce pozemku
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2372/53RM/2020 - Výpůjčka pozemků k realizaci stavby „Přechod pro chodce u autobusové
zastávky Životice památník“_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19050 „Přechod pro chodce u autobusové zastávky
Životice památník“ výpůjčku částí pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1814/1
a parc. č. 1814/26, v celkovém
rozsahu cca 130 m2, v majetku
Moravskoslezského kraje, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
středisko Karviná, se sídlem Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
IČO: 00095711, přičemž pozemky budou vypůjčeny na dobu jedno roku,
s účinností od 8. 9. 2020
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.09.2020
2373/53RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovité věci a záměry pronájmu________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 60,36 m2 v suterénu obytného domu ul. V. K. Klicpery 288/4,
Havířov-Šumbark,
nájemci
Evangelizačnímu
centru
M.I.S.E.,
IČO: 73635511, dohodou k 30. 9. 2020
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o výměře 60,36 m2 v suterénu obytného domu ul. V. K. Klicpery
288/4, Havířov-Šumbark
3. obecný záměr části nemovité věci – místnosti č. 403 o výměře 50,20 m2
a podíl na společných prostorách o výměře 22,70 m2 ve 4. nadzemním
podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2,
Havířov-Město, prostor je volný od 1. 1. 2021
2374/53RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2 v suterénu domu
ul. Konzumní 385/20, Havířov-Šumbark, p. I. K., jako soukromou domácí
posilovnu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 6,54 m2 v suterénu domu
ul. Konzumní 385/20, Havířov-Šumbark, p. S. M., jako sklad pro vlastní
potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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2375/53RM/2020 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídku do veřejné soutěže p. č. 2/EO/2020 na pronájem části nemovité věci –
prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 70,34 m2 v přízemí obytného
domu na Hlavní třídě 440/69, Havířov-Město, podanou Ing. P. V.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání
o celkové výměře 70,34 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní třídě 440/69,
Havířov-Město, s Ing. P. V., IČO: 73204544, za podmínek:
- nájemné 2.000,00 Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: obchodní místo Generali Česká pojišťovna a.s.
2376/53RM/2020 - Prominutí nájemného_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemkyni části nemovité věci – kanceláře o výměře 25 m2 v 1. poschodí
obytného
domu
na
Dlouhé
třídě
170/17,
Havířov-Město,
Mgr. M. S., IČO: 66245991, prominutí nájemného za dobu
2 měsíců od 17. 6. 2020 do 17. 8. 2020 v celkové výši 5.309,10 Kč bez DPH,
kdy byla prováděna oprava a desinfekce prostor a nájemkyně je nemohla užívat
2377/53RM/2020 - Stížnost občanů na provoz restauračního zařízení v obytném domě
Kubelíkova 1316/10, Havířov-Podlesí________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. stížnost nájemníků obytného domu ul. Kubelíkova 1316/10, Havířov-Podlesí
2. odpověď nájemníkům obytného domu ul. Kubelíkova 1316/10,
Havířov-Podlesí, na stížnost na provoz restauračního zařízení, umístěného
v suterénu obytného domu a zaslanou Zastupitelstvu města Havířova
dne 29. 6. 2020
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2378/53RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí, a to:
1. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO: 00306754
a) movité věci pořízené v rámci investiční akce č. 19005 – „Letní koupaliště
- nerezový bazén vč. nových rozvodů“ – inv. číslo 000000079122 – nerez
zvedák pro osoby ZTP v účetní ceně 190.717,78 Kč a inv. číslo
000000079127 – naviják pro lana v účetní ceně 63.603,65 Kč,
tedy majetek v celkové účetní ceně 254.321,43 Kč
b) movité věci – jízdní kola zn. Author Traction Shock, inv. Čísla
120002800199, 120002800200, 120002800201, 120002800202 v účetní
ceně 23.390,90 Kč za jeden kus a inv. čísla 120002800553
a 120002800554 v účetní ceně 18.087,00 Kč za jeden kus, tedy majetek
v celkové účetní ceně 129.737,60 Kč
2. příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, movité
věci pořízené v rámci investiční akce č. 12064 „SD RENETA Expozice
"Historie psaná uhlím" - stavební úpravy“ – inv. číslo 000000079225 –
zabudovatelná část expozice (osvětlení) v účetní ceně 78.090,00 Kč a movité
věci pořízené v rámci investiční akce č. 12065 – „SD RENETA Expozice
"Historie psaná uhlím" - interiéry a AV Technika“ – inv. číslo 000000079226
– zabudovatelná část expozice (pamětní deska, vstupní portál, dekorace,
obklady) v účetní ceně 155.802,50 Kč, tedy majetek v celkové účetní ceně
233.892,50 Kč s účinností od 1. 12. 2020
2379/53RM/2020 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové
účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2020______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova
a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených
příspěvkových organizací za období leden – červen 2020, dle důvodové zprávy
a příloh
2380/53RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 76. – 111._
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 110. a 111., dle důvodové zprávy,
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 110. a 111., dle důvodové zprávy,
schválit
a) rozpočtová opatření č. 76. – 109., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 70. – 111. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2020:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 630 599,46
1 110 780,34
46 351,07
1 839,22
1 471 628,83

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

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
z toho: investiční příspěvek
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína

2 980 820,02
2 522 968,06
868,80
18 278,52
621 966,48
332 990,05
8 181,00
341 601,43
103 397,00
1 077 826,78
17 858,00
457 851,96
1 944,44
908,20
1 152,20
50,00
1 106,80
1 686,32
1 207,25
1 990,20
1 173,12
2 828,10
1 166,15
1 308,40
130,00
1 656,70
926,00
814,20
1 151,56
1 317,23
1 035,70
1 078,50
4 501,63
4 085,69

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
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ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Mládežnická
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
z toho: investiční příspěvek
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
z toho: investiční příspěvek
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

4 713,78
4 228,47
276,00
4 111,49
2 969,34
3 419,01
3 173,26
5 190,75
4 658,76
80,00
8 049,61
482,78
6 116,26
7 571,28
1 347,48
3 400,44
150,00
1 442,19
4 527,61
3 548,35
80 388,48
25 049,80
41 231,51

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

26 766,55 tis. Kč
65 394,82 tis. Kč
845,00 tis. Kč
50 941,03 tis. Kč
3 635,00 tis. Kč
66 573,30 tis. Kč
350 220,56
+69 000,00
-105 000,00
+386 220,56

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2381/53RM/2020 - Vítězné návrhy Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2020___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí přehled vítězných návrhů
Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2020 k realizaci
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2382/53RM/2020 - Zhodnocení finančních prostředků města Havířova – závěrečná zpráva___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvo města Havířova vzít na vědomí předloženou zprávu
o zhodnocení volných finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje
ve výši 30 000 000,00 Kč u společnosti SBERBANK CZ, a.s., IČO: 25083325,
kdy výše zhodnocení činí 411 063,05 Kč
2383/53RM/2020 - OŘ/259/OÚR/19 „Přednádražní prostor Havířov – nové vyhlášení“
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 980/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 4 342 276,83 Kč bez DPH
(5 254 154,96 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 980/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -3 109 904,76 Kč bez DPH
(-3 762 984,76 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
3. záměnu položek č. 4, 5 a 6 stavebního objektu SO 08 Mobiliář bez vlivu
na cenu v rozsahu Přílohy č. 2
4. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19
související s bodem 1. až 3. tohoto usnesení
5. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19 na provedení stavby
„Přednádražní prostor Havířov“ v rozsahu bodů 1. až 4. tohoto usnesení
s dodavatelem OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno Veveří, IČO: 46342796
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19 ze dne 6.1.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19
ze dne 6.1.2020
Z: vedoucí OÚR
T: 9/2020
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2384/53RM/2020 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu
Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů na pozemku parc.č. 4577/3 k.ú. Havířov – město
v rozsahu přílohy
2385/53RM/2020 - „Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“ – uzavření
Dodatku č. 1 k SoD č. 423/OÚR/20__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 423/OÚR/20 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 166.377,20 Kč bez DPH
(201.316,41 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 423/OÚR/20 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu – 129.807,20 Kč bez DPH
(- 157.066,71 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/OÚR/20 na provedení stavby
„Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“ v rozsahu bodů 1 až 2
tohoto usnesení se společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601,
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 423/OÚR/20 ze dne 10. 7. 2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/OÚR/20
ze dne 10. 7. 2020
Z: vedoucí OÚR
T: 09/2020
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2386/53RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky
„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - II.“
dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019:
1. L. V., …………………………
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
2. J. W., …………………………
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
3. M. P., …………………………
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
4. P. R., …………………………
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu
Z: vedoucí EO
T: 05/2021
2387/53RM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 2. výzva“____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace ve výši 37.500,00 Kč z rozpočtu statutárního města
Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, dle přílohy č. 1
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení
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pověřit primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
uložit předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: 31.10.2020
2388/53RM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace ve výši 157.500,00 Kč z rozpočtu statutárního města
Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, dle přílohy č. 1
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení
pověřit primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
uložit předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: 31.10.2020
2389/53RM/2020 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2021_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Úřadu vlády Podpora
terénní práce pro rok 2021
pověřuje
primátora statutárního města Havířov podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
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ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu s výzvou
pro předkládání žádostí
Z: vedoucí ORG
T: 21.09.2020
2390/53RM/2020 - Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek za užívání veřejného
prostranství_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění přílohy č. 1.
2391/53RM/2020 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost
paní
H.
B.,
bytem
…………………………,
o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení
vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Slovanská pro
vozidlo se speciálním označením O7
neschvaluje
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
28.06.2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na
parkovišti místní komunikace ul. Slovanská v Havířově, pro vozidlo se
speciálním označením O7, pro paní H. B.
2392/53RM/2020 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních pobytů
v roce 2021______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením, osamělých seniorů
a rekondiční pobyty seniorů
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1 s plánovaným
rozpočtem 2 300 000,00 Kč
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ukládá
1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním
postižením a osamělých seniorů
Z: vedoucí OSV,
ředitelka SANTÉ
T: duben až říjen 2021
2. zajistit realizaci rekondičních pobytů seniorů
Z: vedoucí OSV
T: květen až říjen 2021
3. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů
osob se zdravotním postižením, osamělých seniorů a rekondičních pobytů
seniorů
Z: vedoucí OSV
T: od února 2021
2393/53RM/2020 - Žádost o snížení splátek – úhrada spoluúčasti na náhradě škody_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit snížení splátek paní M. R., nar. ………,
trvale bytem ………………………… z částky 2 800 Kč na částku 500 Kč měsíčně
– spoluúčast na náhradě škody způsobené požárem vánočního stromku v bytě
v domě s pečovatelskou službou
2394/53RM/2020 -Zrušení služeb Poradenského centra KHAMORO v rámci optimalizace
sociálních služeb na území města____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit zrušení služeb odborného sociálního
poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které jsou
poskytované v rámci Poradenského centra KHAMORO příspěvkovou
organizací Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01
Havířov-Podlesí, IČ: 60337583, a to ke dni 31.12.2020
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2395/53RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím mimořádné dotace________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti a přijetí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 na
úhradu mimořádných odměn sociálním pracovníkům v souvislosti s epidemií
COVID-19
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka podpisem žádosti o
poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu
Z: vedoucí OSV
T: září 2020
konstatuje
skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova
je výkon sociální práce dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020 zajišťován 12 sociálními pracovníky
oddělení sociálních služeb, 0,5 úvazkem vedoucí oddělení sociálních služeb
a 0,25 úvazkem vedoucí odboru
2396/53RM/2020 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací SSRZ Havířov__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, zastoupené
ředitelem Ing. Radkem Podstawkou, uzavření smlouvy o nájmu části nemovité
věci – místnosti fitcentra o celkové ploše 220,85 m2 ve Sportovní hale Slávie,
Astronautů 859/2, 736 01 Havířov-Město, se zapsaným spolkem GARAY
GYM Slávie Havířov, z. s., Československé armády 194/1, Havířov-Město,
IČO 05177278, zastoupeným Ing. Janem Garayem, za těchto podmínek:
účel nájmu:
provoz fitcentra
doba nájmu:
od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
výše nájmu:
500 Kč bez DPH/1 m2/rok, bez služeb s nájmem
souvisejících, které budou na základě uzavřené smlouvy
hrazeny zvlášť, a to měsíčně dle specifikace uvedené
v důvodové zprávě tohoto materiálu
Zákonná sazba DPH bude připočtena.
V ceně nájmu jsou zahrnuty náklady na odvoz odpadu.
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2397/53RM/2020 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci – Tělocvična Palackého_____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, zastoupené
ředitelem Ing. Radkem Podstawkou, uzavření smluv o nájmu části nemovité
věci – prostory nacházející se v Tělocvičně Palackého, Palackého 2a,
Havířov-Město – tělocvična - s těmito nájemci a za těchto podmínek:
1. TJ Baník Karviná, z. s., Masarykovo náměstí 29/16, Karviná-Fryštát,
IČO 00533190, tělocvična s lezeckou stěnou
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
2. Gymnastika M&E Havířov, z. s., Přímá 1330/1, Havířov-Podlesí,
IČO 02121239, tělocvična
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
3. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR (SPMP), z. s.,
Studentská 26, Havířov-Podlesí, IČO 70984964, tělocvična
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
4. Mažoretky KIRA, z. s., Víta Nejedlého 589/9, Karviná-Fryštát,
IČO 06344682, tělocvična
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
2398/53RM/2020 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci – Sportovní hala Žákovská__
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, zastoupené
ředitelem Ing. Radkem Podstawkou, uzavření smluv o nájmu částí nemovité
věci – prostorů nacházejících se ve Sportovní hale Žákovská,
Komunardů 1548/1, Havířov-Město – tělocvična, hlediště, sklad a úklidová
místnost - s těmito nájemci a za těchto podmínek:
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1. Městský fotbalový klub Havířov, z. s., U Hřiště 1418,
Havířov-Prostřední Suchá, IČO 27008240, tělocvična, hlediště
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
2. Tělovýchovná jednota START Havířov, z. s., Budovatelů 811/28,
Havířov-Prostřední Suchá, IČO 62331345, tělocvična, hlediště
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
3. Tělovýchovná jednota START Havířov, z. s., Budovatelů 811/28,
Havířov-Prostřední Suchá, IČO 62331345, sklad o výměře 32,33 m2,
plocha pro umístění pračky v úklidové místnosti o výměře 1 m2
Účel nájmu:
pronájem skladu a plochy pro umístění pračky
– nebytové prostory
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
103,12 Kč/m2/rok vč. DPH,
výše úhrady za teplo je stanovena paušální částkou
ve výši 150 Kč/měsíc + DPH,
výše úhrady za spotřebu el. energie je stanovena
paušálně částkou 30 Kč/měsíc + DPH,
výše úhrady za spotřebu el. energie a vody v souvislosti
s používáním pračky je 12 Kč/1 praní + DPH,
4. Volejbalová akademie mládeže Havířov, z. s., Prostřední 1149/15d,
Havířov-Bludovice, IČO 22898450, tělocvična a hlediště
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
5. BK Havířov, z. s., U Stavu 319/26, Havířov-Životice, IČO 22898450,
tělocvična, hlediště
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
2399/53RM/2020 - Udělení souhlasu k nájmu části nemovité věci – Sportovní hala Slávie_____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, zastoupené
ředitelem Ing. Radkem Podstawkou, uzavření smluv o nájmu částí nemovité
věci – prostorů nacházejících se ve Sportovní hale Slávie, Astronautů 859/2,
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Havířov-Město – sauna, bazén Delfínek, tělocvična, malá tělocvična a kancelář
- s těmito nájemci a za těchto podmínek:
1. Karate Havířov, z. s., Výletní 1236/6a, Havířov-Šumbark, IČO 22716408,
sauna
Účel nájmu:
pronájem sauny
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
2. Přátelé MILI FEST, z. s., U Odry 319/1, Ostrava-Petřkovice, IČO 05134323,
bazén Delfínek
Účel nájmu:
pronájem bazénu Delfínek
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
3. Florbal Havířov, z. s., Astronautů 859/2, Havířov-Město, IČO 64630455,
tělocvična, malá tělocvična
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
4. TJ Slovan Havířov, z. s., Opletalova 1218/8b, Havířov-Šumbark,
IČO 45239070, tělocvična, malá tělocvična
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
5. TJ Slovan Havířov, z. s., Opletalova 1218/8b, Havířov-Šumbark,
IČO 45239070, kancelář o ploše 25,3 m2
Účel nájmu:
pronájem kanceláře
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
215 Kč/m2/rok vč. DPH,
výše úhrady za spotřebu el. energie je stanovena
paušálně částkou 150 Kč/měsíc + DPH,
výše úhrady za spotřebu vody je stanovena paušálně
částkou 100 Kč/měsíc + DPH,
výše úhrady za úklid společných prostor je stanovena
paušálně částkou 150 Kč/měsíc + DPH
6. Rugby Club Havířov, z. s., Astronautů 859/2, Havířov-Město,
IČO 66182697, malá tělocvična
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
7. Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov, z. s.,
Generála Svobody 284/16, Havířov-Šumbark, IČO 26595109,
malá tělocvična
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
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8. 1. SFK Havířov, z. s., Jaroslava Vrchlického 1476/22, Havířov-Podlesí,
IČO 03751171, tělocvična, malá tělocvična
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
9. Gymnázium Komenského, Komenského 328/2, Havířov-Město,
IČO 62331558, tělocvična
Účel nájmu:
pronájem sportoviště
Doba nájmu:
od 7. 8. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ Havířov
10. Lucie Pawlicová, Kosmonautů 1206/3, Havířov-Podlesí, IČO 88386244,
bazén Delfínek
Účel nájmu:
pronájem bazénu Delfínek
Doba nájmu:
od 7. 9. 2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
Výše nájmu:
460 Kč/vyhrazenou hodinu, cena včetně energií
a spotřeby vody a včetně DPH
2400/53RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, příspěvkovou organizací Městským
kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985
poskytovatel dotace:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117,
702 18 Ostrava, IČO: 70890692
Cesta do barev historie „Císař Rudolf II.
a Golem“
198 000,00 Kč
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena
z příspěvku na provoz pro rok 2020

název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2401/53RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku z Nadačního fondu
TEPLO NA DLANI a uzavřením smlouvy____________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČO:751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, přijetí nadační příspěvku
Nadačního fondu TEPLO NA DLANI ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu
s názvem „Rehabilitační vany pro seniory střediska Luna“ a uzavření smlouvy
s Nadačním fondem TEPLO NA DLANI
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pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr. Milana Dlábka
podpisem smlouvy s Nadačním fondem TEPLO NA DLANI
Z: ředitel DsH
T: září 2020
2402/53RM/2020 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2020
ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov_______________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČO: 751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, změnu výše závazného ukazatele
,,Osobní náklady“ nákladových účtů na výši 119,31 tis. Kč pro rok 2020
Z: ředitel DsH
T: září 2020
2403/53RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace_________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČO: 751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení nové průmyslové myčky
na nádobí v předpokládané výši 550.000 Kč včetně DPH a použití fondu
investic na financování této investice
Z: ředitel DsH
T: listopad 2020
2404/53RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci
ze státního rozpočtu_______________________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČO: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání žádosti o mimořádnou
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 730.435,00 Kč na financování zvýšených
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provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním
karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID-19
Z: ředitel DsH
T: 27.08.2020
2405/53RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru od 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, přijetí finančního účelového daru od Nadačního fondu
TEPLO NA DLANI, se sídlem: Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark,
IČO: 06486282 ve výši 40.000,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: září 2020
2406/53RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z MPSV__________
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 dotaci z MPSV v rámci
mimořádného dotačního titulu na financování zvýšených provozních výdajů
a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření,
mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID_19 ve výše 300.051,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: září 2020
2407/53RM/2020 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o mimořádnou dotaci
ze státního rozpočtu_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizací města Sociální služby města Havířova, Přemyslova
1618/12, Havířov – Podlesí (IČ: 60337583) podání žádosti o mimořádnou
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 132 000 Kč na financování zvýšených
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provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním
karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
Z: ředitel SSmH
T: do 27.08.2020
2408/53RM/2020 - Souhlas s přijetím nadačního příspěvku Teplo na dlani_________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, přijetí
nadačního příspěvku určeného pro pracovníky a klienty příspěvkové organizace
Sociální služby města Havířova k zajištění ochrany zdraví při epidemii
COVID -19, a to ve výši 200 000 Kč od Nadačního fondu Teplo na dlani,
Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark, IČ: 06486282
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
Z: ředitel SSmH
T: září 2020
2409/53RM/2020 - Přemístění Stálé výstavní expozice__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení RMH čís. 1958/42RM/2020 ze dne 20.4.2020 takto:
1. v části usnesení s c h v a l u j e se v bodě 2. nahrazují slova
„smlouvy o nájmu“ slovy „smlouvy o výpůjčce“
2. v části usnesení u k l á d á se v bodě 1. nahrazují slova
„nájemní smlouvu“ slovy „smlouvu o výpůjčce“
2410/53RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva
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nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude
nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 250 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………
b) Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 996/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………
c) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 970/24, Havířov - Město
pořadí žadatelů: 1. ………………
d) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………
e) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 768/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………
f) Byt č. 27 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………,
3. ………………
g) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 972/28, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………
h) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 517/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………
i) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 900/20, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. Kateřina Bolecová - Radek Sláma
j) Byt č. 24 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………
k) Byt č. 28 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………
l) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1149/18, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………,
3. ………………
m) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………
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n) Byt č. 1 o velikosti 1+2 II.ktg na ulici Hornická 681/67,
Havířov - Prostřední Suchá,
pořadí žadatelů: 1. ………………
o) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1143/20, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………
p) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 478/33, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………,
3. ………………
q) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………
r) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 970/24, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………
s) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 760/133, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………
t) Byt č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………
u) Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………,
2. ………………,
3. ………………
v) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,
Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………
w) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………
x) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Školní 271/32, 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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2411/53RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 8. 2020, 15. 8. 2020, 1. 9.
2020 a 1. 10. 2020 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
2412/53RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 30. 9. 2020 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
2413/53RM/2020 - Prodej bytu Klidná 794/15, Havířov-Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytové jednotky č. 794/10 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15,
včetně podílu ve výši 890/10000 na společných prostorách domu a na pozemku
parc. č. 701 - zast. plocha a nádvoří o výměře 212 m2 v katastrálním území
637556 Havířov-město, kupující obchodní společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO:
64084744, za kupní cenu 570.000 Kč, včetně zřízení věcného břemene pro
kupující spočívající v právu chůze a jízdy k části pozemku parc. č. 703/1 za
účelem zajištění přístupu k bytu a domu č.p.794, a to za jednorázovou úplatu ve
výši 300 Kč
pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedenou kupující
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2414/53RM/2020 - „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2,
Havířov “- zahájení zadávacího řízení_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“
2. Rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace
přenesení daňové povinnosti:

ne
ne
ne
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka
na stavební práce zadávaná
v užším řízení

5. Zadávací lhůtu:

120 dnů

6. Výši požadované jistoty:

190 000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:

9. Kritérium hodnocení:

12/2020
dle návrhu dodavatele,
maximálně však do 90
kalendářních dnů od předání
staveniště
Nabídková cena v Kč
bez DPH – 80%
Termín realizace (20 %)

10. Zadávací podmínky:
- záruka 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Základní způsobilost:
základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 ZZVZ
předložením:
- výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ],
- potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ],
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
[§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ],
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- písemného čestného prohlášení [§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ],
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
[§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ],
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán
[§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ].
Profesní způsobilost:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 90 dnů ke dni
podání nabídky
b) dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, tedy výpisu z živnostenského rejstříku nebo
živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- dokladu prokazujícího, že je poddodavatel oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel
podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – v případě
vyplnění Prohlášení o poddodavatelském systému
c) dokladu prokazujícího odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor: „Pozemní stavby“ pro
osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Ekonomická kvalifikace:
Požadavek, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený
dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval nejméně
18 000 000,00 Kč bez DPH, a to v každém ze tří bezprostředně předcházejících
účetních období
Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát.
Technická kvalifikace:
Pro splnění kvalifikace je stanovena na 5 zakázek, přičemž stavební zakázky
byly obdobného předmětu plnění – výměna oken a dveří, kde hodnota
3 staveb činila minimálně 5 000 000,- Kč bez DPH za každou zakázku
a 1 stavba činila minimálně 10 000 000,- Kč bez DPH (jedná se o celkovou
hodnotu referenční zakázky, tj. komplexní výměna oken a dveří)
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to:
- VŠ vzdělání stavebního směru
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě v oboru autorizovaný inženýr, obor pozemní
stavby
- Praxe: Působení na pozici stavbyvedoucího nebo osoby zajišťující řízení
stavby min. u 3 obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení,
tj. výměna oken a dveří (stavba občanského vybavení a realizace probíhala za
provozu objektu), s finančním objemem min 5 mil. Kč bez DPH
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Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken
a vnějších dveří do stavby dle TNI 74 6077 (ČSN 74 6077:2014,) vydané
oprávněným certifikačním orgánem (např. Certifikovaným zkušebním
ústavem).
Specifikace materiálů okenních a dveřích prvků – splňující technické parametry
projektové dokumentace, tj. součinitel prostupu tepla pro celé okno a dveře,
min. stavební hloubku pro plastová okna – rám 80 mm, plastové profily
ve třídě A.
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace:
a) Uvedením seznamu stavebních prací a přiložením osvědčení objednatelů
pro stavby, kterými dodavatel prokazuje splnění minimální úrovně
kvalifikace.
Tato osvědčení musí zahrnovat vymezení provedených prací, cenu, dobu
a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly
tyto stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny. Rovnocenným dokladem
k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad
o uskutečnění plnění dodavatele.
b) Předložením odborné způsobilosti, doložení strukturovaného profesního
životopisu s uvedením praxe dle požadavku zadavatele.
c) Předložením osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění
zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle TNI 74 6077, prohlášení
o vlastnostech materiálů splňující parametry PD a EU ČSN (v českém
jazyce), osvědčení vydané zkušebnou o osvědčení o akreditaci, že plastové
profily jsou ve třídě A vč. protokolu o zkouškách.
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 1.
pověřuje
1. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, se sídlem
Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek, PSČ 73953, realizací zadávacího
řízení v rozsahu § 43 ZZVZ
2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek
3. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, se sídlem
Horní Tošanovice 28, okres Frýdek-Místek, PSČ 73953 provedením
veškerých úkonů vyjma úkonů uvedených v bodě 2. tohoto pověření
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2415/53RM/2020 - Soudní spor o náhradu škody způsobenou stavbou města – zamítnutí
žaloby__________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozsudek
Okresního
soudu
v Karviné
ze
dne
15.7.2020,
č.j. 130 C 272/2019-137, kterým byla zamítnuta žaloba podaná proti
statutárnímu městu Havířov o náhradu škody 1 938 210,44 Kč s příslušenstvím
způsobené stavbou města na pozemcích ve vlastnictví žalobců, z důvodu
promlčení náhrady škody dle Přílohy č. 1
2416/53RM/2020 - Zaplacení pohledávek města na úseku veřejného osvětlení______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zaplacení pohledávek města
představující náhradu škody na úseku veřejného osvětlení v celkové
výši 2.150.937,16 Kč dle Uznání dluhu s dohodou o splátkách dluhu
ze dne 14.2.2018 a dle Dohody o smírném vyřešení soudního sporu
a o postoupení pohledávky ze dne 19.2.2019, ke dni 17.08.2020.
2417/53RM/2020 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet
za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, dobrovolný
svazek obcí, IČO 70305374 (dále jen „DSO Mikroregion“) za rok 2019,
který byl schválen na valné hromadě starostů dne 25.6.2020 bez výhrad
dle Přílohy č. 1
2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion za rok 2019 dle Přílohy č. 2
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2418/53RM/2020 - Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 21.09.2020__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 21.09.2020 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, dle
upravené přílohy.
2419/53RM/2020 - „Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4, Havířov-Město“
– zahájení zadávacího řízení________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4, Havířov-Město“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
ne
Rozdělení veřejné zakázky na části:
ne
3. Dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano
ne
ano
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce zadávaná v užším
řízení

5. Zadávací lhůtu:

5 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

350 000 Kč

7. Varianty nabídky:

ne

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

9. Hodnotící kritérium:

podzim 2020/jaro 2021
dle návrhu dodavatele,
maximálně však do 180
kalendářních dnů od předání
staveniště
Celková cena v Kč bez DPH
(80 %)
Termín realizace (20 %)
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10. Zadávací podmínky:
- záruka 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
2420/53RM/2020 - „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“
– zahájení zadávacího řízení________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano
ne
ano
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce zadávaná v užším
řízení

5. Zadávací lhůtu:

6 měsíců

6. Výši požadované jistoty:

850 000 Kč

7. Varianty nabídky:

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

9. Hodnotící kritérium:

podzim 2020/jaro 2021
dle návrhu dodavatele,
maximálně však do 240
kalendářních dnů od předání
staveniště
Celková cena v Kč bez DPH
(80 %)
Termín realizace (20 %)

10. Zadávací podmínky:
- záruka 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření
2421/53RM/2020 - ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“
- rozhodnutí o námitkách__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele EUROVIA CS, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4,
Michle, U Michelského lesa 1581/2, IČO: 45274924, proti rozhodnutí
o vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/264/OÚR/20 „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ ve znění přílohy č. 1
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odmítá
námitky stěžovatele EUROVIA CS, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Michle,
U Michelského lesa 1581/2, IČO: 45274924, proti rozhodnutí o vyloučení
stěžovatele z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK
ul. Výletní včetně chodníku“ z důvodů uvedených v příloze č. 2
ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli
Z: vedoucí OPS
T: 09.09.2020
2422/53RM/2020 - Poskytnutí věcného daru__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí věcného daru ve formě osobních ochranných pomůcek – 1 ks
ochranné roušky občanům starším 60 let žijícím na území statutárního města
Havířova

Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.
primátor města

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