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

MMH/120056/2020
Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

09.09.2020

USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 09.09.2020

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 54. schůze Rady města Havířova, konané dne 09.09.2020
2423/54RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 54. schůze RMH, konané dne 09.09.2020
2424/54RM/2020 - Schválení pořadu 54. schůze RMH, konané dne 09.09.2020
2425/54RM/2020 - OŘ/203/ORG/20 - „Datové centrum“ - rozhodnutí o námitkách
2426/54RM/2020 - Zajištění financování investiční akce č. 20098 „Instalace mobilního
kluziště“, pořízení inv. majetku
2427/54RM/2020 - Doplnění programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 21.09.2020
2428/54RM/2020 - Zvýšení pořizovací ceny technického zhodnocení svěřeného majetku
– sanace stěn tělocvičny Palackého
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USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova, konané dne 09.09.2020
2423/54RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 54. schůze RMH, konané dne 09.09.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 54. schůze Rady města Havířova, konané
dne 09.09.2020
pana Ing. Ondřeje BARÁNKA
2424/54RM/2020 - Schválení pořadu 54. schůze RMH, konané dne 09.09.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 54. schůze Rady města Havířova, konané dne 9. září 2020
dle přílohy.
2425/54RM/2020 - OŘ/203/ORG/20 - „Datové centrum“ - rozhodnutí o námitkách__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele Microshop,s.r.o., se sídlem 169 00 Praha 6, Pod
Marjánkou 4, IČO: 26165031, proti rozhodnutí o vyloučení stěžovatele a proti
rozhodnutí o výběru v zadávacím řízení OŘ/203/ORG/20 - „Datové centrum“
ve znění přílohy č. 1
odmítá
námitky stěžovatele Microshop,s.r.o., se sídlem 169 00 Praha 6,
Pod Marjánkou 4, IČO: 26165031, proti rozhodnutí o vyloučení stěžovatele a
proti rozhodnutí o výběru v zadávacím řízení OŘ/203/ORG/20 - „Datové
centrum“ z důvodů uvedených v příloze č. 2
ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli
Z: vedoucí OPS
T: 11.09.2020
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2426/54RM/2020 - Zajištění financování investiční akce č. 20098 „Instalace mobilního
kluziště“, pořízení inv. majetku_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zajištění financování investiční akce č. 20098 „Instalace mobilního kluziště“
2. nabytí movité věci v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč – „mobilní
kluziště“ v souladu s čl. III bod 3.1. Zásad hospodaření s majetkem města zn.
ZS/7/ZMH/2014
2427/54RM/2020 - Doplnění programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 21.09.2020__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
doplnění programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude
konat dne 21. září 2020 od 15:00 hodin o tento bod:
- Zajištění financování investiční akce č. 20098 „Instalace mobilního kluziště“,
pořízení inv. majetku
2428/54RM/2020 - Zvýšení pořizovací ceny technického zhodnocení svěřeného majetku
– sanace stěn tělocvičny Palackého__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO 00306754 zvýšení pořizovací ceny
technického zhodnocení svěřeného majetku – sanace stěn tělocvičny Palackého
- z částky 200.000,00 Kč o 88.984,00 Kč na celkovou částku 288.984,00 Kč

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

Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
4
USNESENÍ
z 54. schůze Rady Města Havířova
konané dne 09.09.2020

