
          STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

          Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/125685/2020 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz  

  

DATUM: 21.09.2020   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 55. schůze Rady města Havířova 

konané dne 21.09.2020  

 

 

v zasedací místnosti Kulturního domu RADOST 

Alšova 11, Havířov-Město 

 

 

 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:mikulasova.vladimira@havirov-city.cz


 
 

USNESENÍ 

z 55. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 21.09.2020 

2 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 55. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.09.2020  

 

2429/55RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 55. schůze RMH, konané dne 21.09.2020 

 

2430/55RM/2020 - Schválení pořadu 55. schůze RMH, konané dne 21.09.2020 

 

2431/55RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 

2432/55RM/2020 - „Instalace mobilního kluziště“- schválení podmínek zadávacího řízení  
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U S N E S E N Í 
z 55. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.09.2020  

 
2429/55RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 55. schůze RMH, konané dne 21.09.2020______ 

 
Rada města Havířova 
 

v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 55. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 21.09.2020 

         Ing. Bohuslava NIEMIECE 
 

 

2430/55RM/2020 - Schválení pořadu 55. schůze RMH, konané dne 21.09.2020______________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
předložený pořad 55. schůze Rady města Havířova, konané dne 21. září 2020 
dle přílohy. 

 

 

2431/55RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 
 

Rada města Havířova 

 
d o p o r u č u j e 

 
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. I. S., ………………………………………….. 
    Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 
    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 
2. M. M., ……………………………………….. 
    Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 
    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 
3. J. K., ………………………………………….. 
    Výše návratné finanční výpomoci 150.000  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 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 
 

          Z: vedoucí EO 

          T: 05/2021 
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2432/55RM/2020 - „Instalace mobilního kluziště“- schválení podmínek zadávacího řízení____  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 

   „Instalace mobilního kluziště“ akce č. 20098 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):   ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):    ano (2 platby) 

    poskytnutí zálohy:     ne 

    čerpání dotace:     ne 

    přenesená daňová povinnost:    ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní  

   řízení  

 

5. zadávací lhůtu:                           120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:              51 000,00 Kč 

 

7. varianty nabídky:                        ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení plnění:     konec měsíce října 2020 

    termín dodání:   nejpozději do 30 

kalendářních dnů ode dne  

účinnosti smlouvy 

(zveřejnění v registru 

smluv) 

záruční servis:    po dobu záruky mobilního  

   kluziště 

 

9. kritérium hodnocení:      nejnižší nabídková cena  

              v Kč včetně DPH 

              (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu ¨ 

předmětu veřejné zakázky, tj. Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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12. technickou kvalifikaci:  

- seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před  

zahájením zadávacího řízení s tím, že dodavatel splní danou kvalifikaci, 

pokud prokáže poskytnutí minimálně 3 zakázek, přičemž předmětem každé 

byla dodávka a montáž mobilního kluziště včetně chladící technologie  

 

13. podmínky zadávacího řízení:  

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost  

od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel neprokazuje 

kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ze dne 

07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- účastník zadávacího řízení bude povinen v nabídce předložit dle ust. § 105 

odst. 1 písm. b) zákona seznam poddodavatelů  

- vybraný dodavatel bude povinen před uzavřením smlouvy předložit: 

a) pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti  

za škodu s pojistným plněním v minimální výši 500.000 Kč  

b) informaci o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,  

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14. podmínky realizace:      

- záruční doba na mobilní kluziště včetně chladící technologie  

a všech jeho součástí a příslušenství dle záručních podmínek výrobce, 

nejméně však 48 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

  

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

16. zahájení zadávacího řízení, tzn. zveřejnění výzvy k podání nabídky  

na profilu zadavatele a odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 3, až po schválení financování na realizaci akce 

„Instalace mobilního kluziště“ Zastupitelstvem města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,  

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 

122 zákona 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 
 
 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.     Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 
primátor města        náměstek primátora  
         pro ekonomiku a správu majetku 

         


