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USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 05.10.2020

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 56. schůze Rady města Havířova, konané dne 05.10.2020
2433/56RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 56. schůze RMH, konané dne 05.10.2020
2434/56RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů z 53. a 55. schůze RMH
2435/56RM/2020 - Schválení pořadu 56. schůze RMH, konané dne 05.10.2020
2436/56RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 56. RMH
2437/56RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1028/17 a části pozemku parc. č. 1028/2,
k. ú. Šumbark
2438/56RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1714/32, k. ú. Prostřední Suchá
2439/56RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 2383/3, k. ú. Dolní Suchá
2440/56RM/2020 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1675, k. ú. Bludovice
2441/56RM/2020 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 2745, k. ú. Prostřední Suchá
2442/56RM/2020 - Pronájem pozemku parc. č. 1960, k. ú. Havířov-město
2443/56RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice
2444/56RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 1468, k. ú. Havířov-město
2445/56RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností
2446/56RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s.
2447/56RM/2020 - Záměr pronájmu budovy zámku
2448/56RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovité věci a záměry pronájmu
2449/56RM/2020 - Pronájem části nemovité věci
2450/56RM/2020 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
2451/56RM/2020 - Sumarizace změn závazných ukazatelů za období leden až červen 2020
2452/56RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO
2453/56RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - MŠ Balzacova Havířov, ZŠ Školní Havířov,
ZŠ Moravská Havířov, ZŠ a MŠ Zelená Havířov
2454/56RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III
2455/56RM/2020 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
MŠ Čs. armády Havířov
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2456/56RM/2020 - Návrh na stanovení platu ředitelům ZŠ Moravská Havířov,
ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov
2457/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele k pronájmu částí nemovitých věcí
ZŠ M. Kudeříkové Havířov
2458/56RM/2020 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Čs. armády Havířov
2459/56RM/2020 - Souhlas s dotací PO - Polská škola Havířov
2460/56RM/2020 - Kronika statutárního města Havířova
2461/56RM/2020 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli
příspěvkové organizace
2462/56RM/2020 - Projednání 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP
Havířov 2020 v rozsahu území statutárního města Havířova
2463/56RM/2020 - „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem“ – dohoda
o ukončení smlouvy o spolupráci
2464/56RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 Územního
plánu Petřvaldu
2465/56RM/2020 - Návrh Nařízení, kterým se vydává tržní řád
2466/56RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Smluvní vztahy se společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
2467/56RM/2020 - Údržba veřejné zeleně - dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se společností
Technické služby Havířov a.s. – doplnění rozsahu činností
2468/56RM/2020 - Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za rok 2020
2469/56RM/2020 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru MKS Havířov
2470/56RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního majetku
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
2471/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
2472/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon
2473/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
2474/56RM/2020 - Žádost o souhlas příspěvkové organizace SANTÉ k převodu finančních
prostředků z rezervního fondu
2475/56RM/2020 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku
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2476/56RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
2477/56RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
2478/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
2479/56RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
na rok 2020
2480/56RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením investičního majetku do vlastnictví
PO SSRZ Havířov
2481/56RM/2020 - Mobilní ledová plocha – pořízení souvisejícího investičního majetku
2482/56RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2483/56RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí
z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2484/56RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2485/56RM/2020 - Prodej bytu Hornická 679/63, Havířov-Prostřední Suchá
2486/56RM/2020 - Vyřazení krytů CO z evidence
2487/56RM/2020 - OŘ/410/KP/20 - „Cisternová automobilová stříkačka - 3. vyhlášení“
- rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy
2488/56RM/2020 - OŘ/411/ORG/20 - „Software pro datové centrum“ - rozhodnutí
o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy
2489/56RM/2020 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova
2490/56RM/2020 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2020
2491/56RM/2020 - Stavba č. 10019 – „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé,
Havířov“ – právní posouzení možnosti uplatnění práva z vadného
provedení stavby
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USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova, konané dne 05.10.2020
2433/56RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 56. schůze RMH, konané dne 05.10.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 56. schůze Rady města Havířova,
konané dne 05.10.2020
Ing. Jiří MARTINEK, MBA
2434/56RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů z 53. a 55. schůze RMH_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů z 53. schůze RMH, která se konala dne 7. září 2020
a 55. schůze RMH, která se konala dne 21. září 2020.
2435/56RM/2020 - Schválení pořadu 56. schůze RMH, konané dne 05.10.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 56. schůze Rady města Havířova, konané dne 5. října 2020
dle přílohy upravené takto:
stažení bodu 13 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2170, k. ú. Havířov-město
2436/56RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 56. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
2076/48RM/2020
2325/51RM/2020

Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti – IV. Etapa
Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení
svěřeného majetku
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vypouští
úkoly krátkodobé
2119/48RM/2020
2206/50RM/2020
2247/50RM/2020
2248/50RM/2020
2287/51RM/2020
2289/51RM/2020
2334/51RM/2020
2340/51RM/2020
2355/53RM/2020
2372/53RM/2020
2383/53RM/2020
2385/53RM/2020
2389/53RM/2020
2395/53RM/2020
2401/53RM/2020
2402/53RM/2020
2404/53RM/2020
2405/53RM/2020
2406/53RM/2020
2407/53RM/2020
2408/53RM/2020
2421/53RM/2020
2425/54RM/2020

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 –
umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol
Pacht pozemku parc. č. 2052, k. ú. Prostřední Suchá
Provozování vodovodního řadu Dukla
Technické specifikace pro Městskou autobusovou
dopravu Havířov
Zřízení pozemkových služebností
Pronájmy částí nemovitých věcí
ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně
chodníku“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o
uzavření smlouvy
Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2020 v
Havířově
Výpůjčka pozemků k realizaci stavby „Přechod pro
chodce u autobusové zastávky Životice památník“
OŘ/259/OÚR/19 „Přednádražní prostor Havířov – nové
vyhlášení“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
980/OÚR/19
„Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“ –
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 423/OÚR/20
Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
Podpora terénní práce pro rok 2021
Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím
mimořádné dotace
Souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku z Nadačního
fondu TEPLO NA DLANI a uzavřením smlouvy
Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na
rok 2020 ze strany příspěvkové organizace Domov
seniorů Havířov
Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o
mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu
Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru
od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI
Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci
z MPSV
Dodatečný souhlas s podáním žádosti o mimořádnou
dotaci ze státního rozpočtu
Souhlas s přijetím nadačního příspěvku Teplo na dlani
ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně
chodníku“ - rozhodnutí o námitkách
OŘ/203/ORG/20 - „Datové centrum“ - rozhodnutí o
námitkách
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2437/56RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1028/17 a části pozemku parc. č. 1028/2,
k. ú. Šumbark____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č.
1028/17, zahrada o výměře 352 m2, k. ú. Šumbark a části pozemku parc.č.
1028/2, ostatní plocha o výměře 80 m2, k. ú. Šumbark, panu P. Z.,
……………………., za účelem rozšíření zahrady
2438/56RM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1714/32, k. ú. Prostřední Suchá_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č.
1714/32, ostatní plocha o výměře 382 m2, k. ú. Prostřední Suchá, manželům
J. K. a I. K., ……………….., za účelem rozšíření zahrady ke stávajícímu
rodinnému domu
2439/56RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 2383/3, k. ú. Dolní Suchá_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 2383/3, ost.
plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, kat. území Dolní Suchá manželům
J. M. a J. M., bytem ……………….….., pod stavbou garáže u rodinného
domu v jejich vlastnictví, a to za tržní cenu ve výši 542,50 Kč/m2, celkem tedy
za 2.170,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH
platné ke dni povinnosti přiznat daň
2440/56RM/2020 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1675, k. ú. Bludovice____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1675, katastr. území Bludovice
o výměře cca 30 m2, panu M. O., bytem ……………….….., za účelem stání
vozidla, složení materiálu a údržby pozemku
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2441/56RM/2020 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 2745, k. ú. Prostřední Suchá____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pachtu pozemku parc. č. 2745, zahrada o výměře 1911 m2, k. ú.
Prostřední Suchá, panu O. P., ……………….….., paní D. V.
……………….….., panu A. A., ……………….….., za účelem užívání zahrady
2442/56RM/2020 - Pronájem pozemku parc. č. 1960, k. ú. Havířov-město__________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 1960, katastrální 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 s tím, že nájemní smlouva bude
uzavřena za těchto podmínek:
- na dobu neurčitou do 01.11.2020 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene:
42 m2 stánek x 400,00 Kč/m2/rok = 16.800,00 Kč/ročně + DPH
- úhrada nájemného formou čtvrtletních splátek
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
a
ukončení nájemní smlouvy č. 217/OSRM/2016 na pozemek parc. č. 1960, kat.
území Havířov-město s paní E. H., bytem ……………….…..,dohodou
k 31.10.2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
a dohody o ukončení
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit nájemní smlouvu a dohodu o ukončení
nájemní smlouvy v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
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2443/56RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice___________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 931, katastrální území Bludovice
o
výměře
150
m2 ,
paní
Ing.
V.
M.,
bytem
……………….….., za účelem zajištění přístupu ke své nemovitosti a udržování
pozemku na dobu 10 let od 01.11.2020 s možností jejího prodloužení, za
podmínek stanovených odborem komunálních služeb
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2444/56RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 1468, k. ú. Havířov-město______________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 1468, k. ú. Havířov-město o výměře
60 m2, společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a,
73601 Havířov, IČO: 64084744, za účelem vybudování čtyř parkovacích míst
na dobu určitou 15 let od 01.01.2021 s možností jejího prodloužení,
za podmínek stanovených odborem komunálních služeb
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020

9
USNESENÍ
z 56. schůze Rady Města Havířova
konané dne 05.10.2020

2445/56RM/2020 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č.
2170/1, k. ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu
ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 19,30 m2) dle GP č. 4819-6/2020
ze dne 19. 2. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 2170/246, k. ú. Bludovice,
jehož součástí je budova č. p. 467, k. ú. Bludovice, jimž ke dni zřízení
pozemkové služebnosti jsou vlastníky J. S. a MUDr. H. S., bytem
……………….….., na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č.
1923/2, k. ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou
úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 6,00 m2 – graficky označeno
v GP písmenem „B") dle GP č. 3167-47/2018 ze dne 30. 11. 2018
ve prospěch pozemku parc. č. 1938/8, k. ú. Prostřední Suchá, jehož součástí
je budova č. p. 1542, k. ú. Prostřední Suchá, jimž ke dni zřízení pozemkové
služebnosti jsou vlastníky M. Š. a E. Š., bytem ……………….….., na dobu
neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. a 2.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností
v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2446/56RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s.
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc. č. 2593/3, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního
kabelového vedení VN v rámci stavby č. IZ-12-8001608/VB3
Havířov-Bludovice 2121/4, přeložka VNk za jednorázovou úhradu 10.000,00
Kč + DPH, o výměře 2,30 m2 dle GP č. 4888-311/2020 ze dne 25. 8. 2020, na
dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se
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sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČO: 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2447/56RM/2020 - Záměr pronájmu budovy zámku____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nemovitostí - budovy zámku č. p. 243, ul. K Zámečku 2,
Havířov-Město, a pozemků parc. č. 3980, ostatní plocha, zeleň, výměra 827 m2,
parc. č. 3985, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 504 m2, parc. č. 3986/2,
ostatní plocha, jiná plocha, výměra 464 m2, parc. č. 3986/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměra 558 m2, vše v k. ú. Havířov-město, p. R. Z.,
IČO: 64148629, k provozování hotelu a restaurace
2448/56RM/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 22 m2 v 1. poschodí obytného domu Dlouhá tř. 470/17,
Havířov-Město,
nájemci
akademickému
malíři
M.
P.,
IČO: 09298703, dohodou k 30. 9. 2020
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 110 o celkové
výměře 38,43 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží části H budovy
č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, od 1. 12. 2020
3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 6,44 m2 v suterénu
domu ul. Švabinského 995/36, Havířov-Město, p. R. P., jako sklad pro vlastní
potřebu
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2449/56RM/2020 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovité věci – místnosti č. 104a,b o výměře 37,60 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 16,50 m2 v přízemí budovy Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, p. R. D.,
IČO: 64971252, jako kancelář autodopravy, za podmínek:
- nájemné 524,00 Kč/m2/rok bez DPH za provozní prostory
- nájemné 55,00 Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2450/56RM/2020 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 112. – 116., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
č. 112. - 116., dle důvodové zprávy a příloh.

rozpočtová opatření

2451/56RM/2020 - Sumarizace změn závazných ukazatelů za období leden až červen 2020____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí sumarizaci změn závazných
ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací za sledované období leden
až červen 2020
2452/56RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace, IČO: 00297488
- nefinanční dar - zájezdová autobusová doprava ve výši 5 000,00 Kč
12
USNESENÍ
z 56. schůze Rady Města Havířova
konané dne 05.10.2020

od GATTOM-M.T.G. s.r.o., Ostravská
IČO: 25389157, do ZOO Ostrava

557,

735

41

Petřvald,

2. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
- finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od Mgr. A. K. K.,
LL.M., IČO: 71457259, advokát, se sídlem U Stromovky 9/1481,
736 01 Havířov-Město, na pořízení hmotného a nehmotného vybavení školy
vč. mateřské školy, krytí potřeb školního souboru „Mali Bledowianie“
a úhradu nákladů spojených s účastí žáků na soutěžích
3. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá, U Topolů 3/688, příspěvková
organizace, IČO: 70958203
- nefinanční dar - zájezdová autobusová doprava ve výši 5 000,00 Kč
od GATTOM-M.T.G. s.r.o., Ostravská 557, 735 41 Petřvald,
IČO: 25389157, do ZOO Ostrava
4. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685
- nefinanční dar - zájezdová autobusová doprava ve výši 5 000,00 Kč
od GATTOM-M.T.G. s.r.o., Ostravská 557, 735 41 Petřvald,
IČO: 25389157, do ZOO Ostrava
5. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600
- nefinanční dar - zájezdová autobusová doprava ve výši 5 000,00 Kč
od GATTOM-M.T.G. s.r.o., Ostravská 557, 735 41 Petřvald,
IČO: 25389157, do ZOO Ostrava
6. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
- finanční dar ve výši 2 052,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509
na zajištění školního stravování 1 znevýhodněného žáka školy pro období
školního roku 2020/2021 od 1. 9. 2020 do 22. 12. 2020
7. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,
IČO: 61988588
- nefinanční dar - zájezdová autobusová doprava ve výši 5 000,00 Kč
od GATTOM-M.T.G. s.r.o., Ostravská 557, 735 41 Petřvald,
IČO: 25389157, do ZOO Ostrava
8. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600
- finanční dar ve výši 22 914,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509
na zajištění školního stravování 5 znevýhodněných žáků školy pro období
školního roku 2020/2021 od 6. 10. 2020 do 30. 6. 2021
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9. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
Františka Hrubína 1537/5, Havířov-Podlesí, 736 01, IČO: 61988723
- nefinanční dar - obědy pro žáky ŠD ve výši 25 440,00 Kč od VINAMET
CZ, s.r.o., Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město, IČO: 26845148
2453/56RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - MŠ Balzacova Havířov, ZŠ Školní Havířov,
ZŠ Moravská Havířov, ZŠ a MŠ Zelená Havířov______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a zapojením se do projektu příspěvkovou organizací města
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190, IČO: 61988685
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
předpokládaná výše dotace:
spolufinancování:

Nadační fond Teplo na dlani
Jedeme na exkurzi
Chci vědět, jak vzniká vánoční ozdoba
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
(příspěvek zákonných zástupců dětí)

2. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958149
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
předpokládaná výše dotace:
spolufinancování:

Nadační fond Teplo na dlani
Jedeme na exkurzi
Rozvoj sportovních schopností
5 000,00 Kč
bez spoluúčasti

3. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
předpokládaná výše dotace:
spolufinancování:

Asociace školních sportovních klubů
ČR, z.s., José Martího 269/31,
162 00 Praha 6 - Veleslavín
Sportuj ve škole
Sportuj ve škole
40 000,00 Kč
bez spoluúčasti
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4. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,
příspěvková organizace, IČO: 75027569
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
předpokládaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1, Malá Strana
Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2020 (V. etapa)
Vodníci 20
25 080,00 Kč
bez spoluúčasti

2454/56RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a zapojením se do projektu Šablony III příspěvkovou
organizací města
1. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČO: 48805424
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
název dotačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání
předpokládaná výše dotace: 864 500 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958149
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
název dotačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Šablony III – Personální podpora a
rozvojové aktivity pro žáky ZŠ Školní Havířov
předpokládaná výše dotace: 511 497 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
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2455/56RM/2020 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
MŠ Čs. armády Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci paní D. T. na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská
škola Havířov-Město
Čs.
armády 5/201,
IČO: 61988561 ke dni 31. 1. 2021 dle přílohy č. 1
schvaluje
1. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561
2. Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2
ukládá
1. zveřejnit Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení na úřední desce
2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. o podání
návrhů na jmenování
členů konkurzní komise tyto subjekty:
- zřizovatele MŠ Čs. armády Havířov,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
- právnickou osobu vykonávající činnost MŠ Čs. armády Havířov,
- Českou školní inspekci.
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2020
2456/56RM/2020 - Návrh na stanovení platu ředitelům ZŠ Moravská Havířov,
ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov_______________________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat
1. ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131 paní Mgr. M. S. od 1. 11. 2020 dle
přílohy č. 1
2. řediteli Základní školy a Mateřské školy Na Nábřeží, příspěvková organizace
IČO: 48805271 panu PaedDr. S. N. od 1. 12. 2020 dle přílohy č. 2
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ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 paní
Mgr. M. S. a řediteli Základní školy a Mateřské školy Na Nábřeží, příspěvková
organizace IČO: 48805271 panu PaedDr. S. N.
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platového výměru
ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131 a řediteli Základní školy a Mateřské
školy Na Nábřeží, příspěvková organizace IČO: 48805271
Z: vedoucí OŠK
T: říjen, listopad 2020
2457/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele k pronájmu částí nemovitých věcí
ZŠ M. Kudeříkové Havířov________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 pronájem částí
nemovitých věcí, který je delší než 1 rok a přesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce:
1. podnikající fyzické osobě: MUDr. L. H., ……………….…..,
Havířov – Prostřední Suchá, 735 64, IČO: 41062795, za podmínek:
- předmět nájmu:
- výměra prostor:
- výše nájmu:
- doba pronájmu:

provozování soukromě lékařské praxe – ordinace
pro děti a dorost v přízemí budovy školy,
85,31 m²,
288 Kč vč. DPH/m²/rok. Nájemce dále hradí služby
spojené s užíváním předmětu pronájmu,
doba určitá od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026
s tříměsíční výpovědní lhůtou

2. podnikající fyzické osobě: O. S., ……………….…..,
Havířov – Město, 736 01, IČO: 10031120, za podmínek:
- předmět nájmu:
- výměra prostor:
- výše nájmu:
- doba pronájmu:

provozování opravny obuvi v přízemí budovy školy,
23,00 m²,
288 Kč vč. DPH/m²/rok. Nájemce dále hradí služby
spojené s užíváním předmětu pronájmu,
doba určitá od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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3. společnosti Šmolková s.r.o., Soběšovice 131, 739 38, IČO: 29451167
za podmínek:
- předmět nájmu:
- výměra prostor:
- výše nájmu:
- doba pronájmu:

realizace rekvalifikačního zdravotnického kurzu pro
dospělé ve 2. patře budovy,
60,00 m²,
100 Kč vč. DPH/1 hodina včetně služeb,
doba určitá od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024
s tříměsíční výpovědní lhůtou.

2458/56RM/2020 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Čs. armády Havířov_____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov - Město
Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
převod finanční částky z rezervního fondu do fondu investic
ve výši 110 000,00 Kč na pokrytí oprav po vytopení mateřské školy
2459/56RM/2020 - Souhlas s dotací PO - Polská škola Havířov___________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola a
Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská,
příspěvková organizace, IČO: 75027577
poskytovatel dotace:
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
název projektu:
Nowy dział polskiego przedszkola w
Hawierzowie-Błędowicach (Nová třída
polské MŠ v Havířově-Bludovicích)
celkové náklady projektu:
1 500 000,00 Kč
požadovaná výše dotace:
30 000,00 euro
spolufinancování:
zřizovatel: 50 %
z celkových nákladů projektu
2460/56RM/2020 - Kronika statutárního města Havířova_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text Kroniky statutárního města Havířova za rok 2019 dle přílohy č. 1
18
USNESENÍ
z 56. schůze Rady Města Havířova
konané dne 05.10.2020

2461/56RM/2020 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli
příspěvkové organizace____________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Správa
a rekreačních zařízení, a to od 7. 10. 2020 ve výši dle přílohy č. 1

sportovních

ukládá
vyhotovit a předat platový výměr řediteli příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: 7. října 2020
pověřuje
náměstkyni pro školství a kulturu podpisem platového výměru ředitele
příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
2462/56RM/2020 - Projednání 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů
ORP Havířov 2020 v rozsahu území statutárního města Havířova________
Rada města Havířova
projednala
ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Havířov 2020
v rozsahu problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zjištěných
a aktualizovaných na území statutárního města Havířova dle přílohy č. 1
(určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci) a přílohy č. 2
(schéma problémového výkresu s legendou značek)
2463/56RM/2020 - „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem“ – dohoda
o ukončení smlouvy o spolupráci____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení smlouvy o spolupráci číslo 39/OÚR/18 při realizaci dlouhodobého
zajištění dodávek tepelné energie (tepla) a teplé vody do stavby občanského
vybavení č. p. 1102 na adrese: ulice Mánesova 1, Havířov-Město ze dne
06.02.2018 se společností Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 64610357 (dále též
„HTS“ nebo obecně „smluvní strana“) dohodou ke dni 31.10.2020
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2. úhradu částky ve výši ve výši 47 900,00 Kč bez DPH (tj. 57 959,00 Kč
vč. DPH ) společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark do 14-ti dnů od doručení
faktury za zpracovanou projektovou dokumentaci na základě smlouvy
o spolupráci číslo 39/OÚR/18 ze dne 06.02.2018
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o
ukončení smlouvy o spolupráci číslo 39/OÚR/18 při realizaci dlouhodobého
zajištění dodávek tepelné energie (tepla) a teplé vody do stavby občanského
vybavení č. p. 1102 na adrese: ulice Mánesova 1, Havířov-Město
ukládá
předložit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci číslo 39/OÚR/18
při realizaci dlouhodobého zajištění dodávek tepelné energie (tepla) a teplé
vody do stavby občanského vybavení č. p. 1102 na adrese: ulice Mánesova 1,
Havířov-Město
Z: vedoucí OÚR
T: 10/2020
2464/56RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 Územního
plánu Petřvaldu__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 Územního plánu
Petřvaldu v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 Územního plánu
Petřvaldu
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Petřvaldu, tj. Městský úřad Orlová, Odbor výstavby a životního prostředí
Z: vedoucí OÚR
T: 22.10.2020
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2465/56RM/2020 - Návrh Nařízení, kterým se vydává tržní řád__________________________
Rada města Havířova
vydává
Nařízení, kterým se vydává tržní řád, ve znění přílohy
2466/56RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Smluvní vztahy se společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících se společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČO: 45193665, ve znění dle přílohy č. 1
2. uzavření Smlouvy o vodě předané se společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČO: 45193665, ve znění dle přílohy č. 2
Z: vedoucí OKS
T: 11/2020
2467/56RM/2020 - Údržba veřejné zeleně - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností
Technické služby Havířov a.s. – doplnění rozsahu činností______________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření usnesení Rady města Havířova č. 2162/48RM/2020 ze dne
08.06.2020, bod 1., kterým bylo schváleno uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 437/OKS/2017 ze dne 30.05.2017 se společností Technické služby
Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
s účinností od 01.01.2021, o podmínky nakládání s dřevní hmotou takto:
a text článku III odst. 1. bod 1.1. písm. o) smlouvy o dílo č. 437/OKS/2017
„poskytování dřevní hmoty, která se dá použít jako palivové dříví, občanům
města dle pořadníku vedeného na odboru komunálních služeb (dále jen
„OKS“)“
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se nahrazuje novým textem takto:
„nakládání s dřevní hmotou vzniklou při údržbě zeleně v souladu s platnou
legislativou, předpisy BOZP a touto smlouvou v rozsahu práv a povinností
vlastníka dřevní hmoty s tím, že:
- vždy k 30.06. a 31.12. daného kalendářního roku zhotovitel předloží objednateli
(odboru komunálních služeb) informativní zprávu o výsledcích hospodaření
s dřevní hmotou,
- zisk z případného prodeje dřevní hmoty bude příjmem zhotovitele,“
2468/56RM/2020 - Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za rok 2020__________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 27 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, se společností
Technické služby Havířova a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město,
IČO: 25375601, kterým se upravuje článek II. Cena, ve znění dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 27
ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97
Z: vedoucí OKS
T: 12/2020
2469/56RM/2020 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru MKS Havířov______________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím níže uvedeného finančního daru příspěvkovou organizací Městské
kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985:
druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:

finanční dar ve výši 100 000,00 Kč
Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
finanční dar na částečné pokrytí nákladů
organizačního a technického zabezpečení akce
„Vánoční městečko 2020“

specifikace daru:
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2470/56RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního majetku
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení vlastního investičního
majetku – 2 ks rehabilitačních van pro rehabilitaci na středisku Luna z přijatého
účelově určeného finančního příspěvku z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI
v předpokládané pořizovací ceně 330 000,00 Kč
Z: ředitel DsH, p. o.
T: listopad 2020
2471/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje___________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetí navýšení
účelové neinvestiční dotace v maximální výši 10.629.000,00 Kč
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr. Milana Dlábka
k podpisu Dodatku č. 1 - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2020
Z: ředitel DsH, p. o.
T: listopad 2020
2472/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon__________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, uzavření Smlouvy o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s Moravskoslezským krajem
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pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr. Milana Dlábka
podpisem Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon
Z: ředitel DsH, p. o.
T: říjen 2020
2473/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,
IČ: 00847470, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetí navýšení účelové neinvestiční
dotace v maximální výši 1 023 000,00 Kč
pověřuje
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2020
Z: ředitelka SANTÉ
T: říjen 2020
2474/56RM/2020 - Žádost o souhlas příspěvkové organizace SANTÉ k převodu finančních
prostředků z rezervního fondu______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, převod peněžních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
organizace ve výši 600 000,00 Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: říjen 2020
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2475/56RM/2020 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, provedení technického zhodnocení svěřeného
majetku, a to konkrétně rekonstrukce oplocení na středisku MIKADO
na ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí v odhadované
výši 1.200.000,- Kč včetně DPH.
Z: ředitelka SANTÉ
T: prosinec 2020
2476/56RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město:
Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:
Celkové náklady na projekt:
Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování:

Nadace Landek Ostrava
Nadační program 2021
Dukla 1961
30 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč z finančních prostředků
Městské knihovny Havířov

2477/56RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace ve výši 532 000,00 Kč na projekt „Předcházení a snižování
škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a ochrana
veřejného zdraví“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na
podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních
služeb, včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 pro
příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 60337583
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pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2020
2478/56RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetí navýšení
účelové neinvestiční dotace v maximální výši 1 960 000,00 Kč
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého k podpisu Dodatku č. 1- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2020
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2020
2479/56RM/2020 - Souhlas s přijetím dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
na rok 2020______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace ve výši 1 132 000,00 Kč na financování zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním
karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách,
a na poskytnutí kompenzačního bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb
v souvislosti s epidemií COVID-19 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 60337583
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2020
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2480/56RM/2020 - Žádost o souhlas s pořízením investičního majetku do vlastnictví
PO SSRZ Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
Těšínská 1296/2a, Havířov – Podlesí, IČO: 00306754, pořízení investičního
majetku do vlastnictví Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
konkrétně:
- 1 ks profesionálního vysoušeče bruslí a rukavic ROS 20 pro středisko
Víceúčelová hala, cena 36.350,00 Kč bez DPH/43.983,50 Kč vč. DPH,
- 1 ks profesionálního vysoušeče bruslí a rukavic ROS 20 pro středisko
Víceúčelová hala včetně krytu časovače (cena 750,00 Kč),
celková cena 37.100,00 Kč bez DPH/ 44.891,00 Kč vč. DPH.
Cena celkem za 2 ks vysoušečů: 73.450,00 Kč bez DPH/88.874,50 Kč vč. DPH
2481/56RM/2020 - Mobilní ledová plocha – pořízení souvisejícího investičního majetku______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO 00306754:
1. pořízení souvisejícího investičního majetku k mobilní ledové ploše –
elektropřípojky, včetně rozvaděče, v celkové hodnotě 313.000 Kč
včetně DPH,
2. poskytnutí investičního příspěvku na pořízení elektropřípojky včetně
rozvaděče ve výši 313.000 Kč.
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu
V. na rok 2020 poskytnutí investičního příspěvku ve výši 313,00 tis. Kč
2482/56RM/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
nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude
nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
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a) Byt č. 256 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
b) Byt č. 257 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
c) Byt č. 30 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
d) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 477/31, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
3. ……………….…..,
e) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Jožky Jabůrkové 977/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
f) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,,
3. ……………….…..,
g) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1068/17, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
h) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Pavlovova 585/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
3. ……………….…..,
i) Byt č. 26 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
3. ……………….…..,
j) Byt č. 62 o velikosti 1+2 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,,
3. ……………….…..,
k) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 427/23, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
l) Byt č. 22 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1122/24,
Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
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m) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1062/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
n) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 766/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
o) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 767/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
3. ……………….…..,
p) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
q) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici U Lesa 280/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
r) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
s) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1076/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
t) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1222/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
2. ……………….…..,
u) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
v) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
w) Byt č. 30 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
x) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
y) Byt č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Nákupní 420/12, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
z) Byt č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Heleny Malířové 1153/4,
Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….…..,
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aa) Byt č. 10 o velikosti 1+5 na ulici Heleny Malířové 1152/2,
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
2483/56RM/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 15. 9. 2020 a 1. 10. 2020
dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
2484/56RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 10. 2020 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
2485/56RM/2020 - Prodej bytu Hornická 679/63, Havířov-Prostřední Suchá_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytové jednotky č. 679/1 o velikosti 1+2 v budově
na ul. Hornická 679/63, Havířov-Prostřední Suchá, včetně podílu ve výši
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2508/10000 na společných částech domu a na pozemku parc. č. 1324 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 176 m2 v katastrálním území 637742 Prostřední
Suchá, kupujícímu J. K., nar. ……………….….., trvale bytem
……………….….., za kupní cenu 566.000 Kč, včetně zřízení věcného břemene
pro kupujícího spočívajícího v právu chůze a jízdy přes pozemek parc. č.
1326/8 za účelem zajištění přístupu k bytu a domu č.p.679, a to za
jednorázovou úplatu ve výši 300 Kč
pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
2486/56RM/2020 - Vyřazení krytů CO z evidence______________________________________
Rada města Havířova
s ch v a l u j e
1. vyřadit z evidence kryty civilní ochrany spravované společností Městská
realitní agentura, s.r.o., dle přílohy č. 1
2. neprovádět další revize a opravy v krytech civilní ochrany uvedených
v příloze č. 1, s výjimkou havarijních oprav a nezbytných udržovacích prací
2487/56RM/2020 - OŘ/410/KP/20 - „Cisternová automobilová stříkačka - 3. vyhlášení“
- rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy____________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. v zadávacím řízení OŘ/410/KP/20 - „Cisternová automobilová stříkačka
- 3. vyhlášení“ o výběru dodavatele WISS CZECH, s.r.o., se sídlem 763 63
Halenkovice č. p. 10, IČO: 29305934, který jako jediný podal nabídku
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/410/KP/20
- „Cisternová automobilová stříkačka - 3. vyhlášení“ s dodavatelem WISS
CZECH, s.r.o., se sídlem 763 63 Halenkovice č. p. 10, IČO: 29305934,
s nabídkovou cenou 7.993.986,00 Kč včetně DPH (6.606.600,00 Kč bez
DPH) po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat oznámení o výběru včetně žádosti o vzdání se práva podat námitky
Z: vedoucí OPS
T: 07.10.2020
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2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí KP
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o výběru
2488/56RM/2020 - OŘ/411/ORG/20 - „Software pro datové centrum“ - rozhodnutí
o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy______________________________
Rada města Havířova
vylučuje
dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím
řízení OŘ/411/ORG/20 - „Software pro datové centrum“ v části 4 veřejné
zakázky (MS Windows RDS Device CAL) společnost XEVOS Solutions s.r.o.,
se sídlem 709 00 Ostrava-Hulváky, 28. října 1584/281, IČO: 27831345, pro
nesplnění podmínek zadávacího řízení z důvodů uvedených v příloze č. 2
rozhodla
v zadávacím řízení OŘ/411/ORG/20 - „Software pro datové centrum“
1. u částí 1, 2, 3, 5 a 6 veřejné zakázky o výběru dodavatele AUTOCONT a.s.,
se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34,
IČO: 04308697, jehož nabídka byla podle výsledku hodnocení vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější, jak vyplývá z přílohy č. 1
2. u části 4 veřejné zakázky o výběru dodavatele AUTOCONT a.s.,
se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34,
IČO: 04308697, jehož nabídka byla podle výsledku hodnocení po vyloučení
společnosti XEVOS Solutions s.r.o. vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, jak vyplývá z přílohy č. 1
3. u částí 7 a 8 veřejné zakázky o výběru dodavatele 3S.cz, s.r.o., se sídlem
616 00 Brno-Žabovřesky, Eliášova 1055/25, IČO: 27683273, jehož nabídka
byla podle výsledku hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, jak vyplývá z přílohy č. 1
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4. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s dodavatelem
AUTOCONT a.s., se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní
3322/34, IČO: 04308697,
- u části 1 veřejné zakázky (MS Windows Server DataCenter) s nabídkovou
cenou 2 160 576,00 Kč včetně DPH (1 785 600,00 Kč bez DPH)
- u části 2 veřejné zakázky (MS Windows Server Standard) s nabídkovou
cenou 37 994,00 Kč včetně DPH (31 400,00 Kč bez DPH)
- u části 3 veřejné zakázky (MS Windows Server User CAL) s nabídkovou
cenou 767 745,00 Kč včetně DPH (634 500,00 Kč bez DPH)
- u části 4 veřejné zakázky (MS Windows RDS Device CAL) s nabídkovou
cenou 103 092,00 Kč včetně DPH (85 200,00 Kč bez DPH)
- u části 5 veřejné zakázky (MS Windows Server External Connector)
s nabídkovou cenou 157 784,00 Kč včetně DPH (130 400,00 Kč bez DPH)
- u části 6 veřejné zakázky (MS SQL Server Standard) s nabídkovou cenou
1 119 976,00 Kč včetně DPH (925 600,00 Kč bez DPH),
v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů a
údajů dle ust. § 122 zákona a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti
rozhodnutí o vyloučení a výběru
5. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s dodavatelem 3S.cz, s.r.o.,
se sídlem 616 00 Brno-Žabovřesky, Eliášova 1055/25, IČO: 27683273,
- u části 7 veřejné zakázky (Upgrade VMware) s nabídkovou cenou
2 198 095,68 Kč včetně DPH (1 816 608,00 Kč bez DPH)
- u části 8 veřejné zakázky (Upgrade Veeam) s nabídkovou cenou
1 621 027,32 Kč včetně DPH (1 339 692,00 Kč bez DPH)
v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů a
údajů dle ust. § 122 zákona a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti
rozhodnutí o vyloučení a výběru
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
ukládá
1. odeslat vyloučené společnosti oznámení o vyloučení
Z: vedoucí OPS
T: do 06.10.2020
2. odeslat vybraným dodavatelům výzvu dle ust. § 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 06.10.2020
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3. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek
účasti vybraných
dodavatelů na
základě dokladů a
údajů dle ust. § 122
zákona
4. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o
vyloučení a výběru
2489/56RM/2020 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova_______________________
Rada města Havířova
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova na 321,
t. j. zvýšení počtu o 1 zaměstnance zařazeného do odboru kancelář primátora
2490/56RM/2020 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2020________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2020.
2491/56RM/2020 - Stavba č. 10019 – „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé,
Havířov“ – právní posouzení možnosti uplatnění práva z vadného
provedení stavby_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
právní posouzení existence a formy případných nároků z vad díla stavby č.
10019 – „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“ zpracované
advokátem JUDr. Wieslawem Firlou, IČO: 66213185, se sídlem Křížkovského
617/10, 712 00 Ostrava-Muglinov, ve znění přílohy
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schvaluje
1. pokračování v reklamačním řízení ve věci uplatnění práva z vadného
provedení stavby č. 10019 – „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé,
Havířov“ vůči zhotoviteli projektové dokumentace, zhotoviteli stavby a
osobě vykonávající technický dozor investora
2. uplatnění práva z vadného provedení stavby č. 10019 – „Snižování spotřeby
energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“ vůči zhotoviteli projektové
dokumentace, zhotoviteli stavby a osobě vykonávající technický dozor
investora v rámci soudního řízení, nebude-li vada v rámci reklamačního
řízení napravena
3. výjimku z použití Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 při zadání veřejné
zakázky malého rozsahu „Právní služby – uplatnění práva z vadného
provedení stavby ZŠ K. Světlé“
4. uzavření smlouvy s advokátem JUDr. Wieslawem Firlou, IČO: 66213185,
se sídlem Křížkovského 617/10, 712 00 Ostrava-Muglinov, o poskytování
právních služeb ve věci uvedené v tomto usnesení
pověřuje
vedoucí organizačního odboru podpisem smlouvy o poskytování právních
služeb
Z: vedoucí ORG
T: 09.10.2020
ukládá
vedoucímu odboru právních služeb předložit k podpisu smlouvu o poskytování
právních služeb
Z: vedoucí OPS
T: 07.10.2020

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

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