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USNESENÍ
z 57. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.10.2020

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 57. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.10.2020
2492/57RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 57. schůze RMH, konané dne 19.10.2020
2493/57RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů z 54. a 56. schůze RMH
2494/57RM/2020 - Schválení pořadu 57. schůze RMH, konané dne 19.10.2020
2495/57RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 57. RMH
2496/57RM/2020 - Schválení nabytí majetku v souvislosti s pořízením laserového střeleckého
trenažéru
2497/57RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov
2498/57RM/2020 - Udělení výjimky ze Zásad
2499/57RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2500/57RM/2020 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Vlasta Křístková
2501/57RM/2020 - Uzavření nájemních smluv s klienty sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově
2502/57RM/2020 - Prodej částí pozemku parc. č. 2797/1, k. ú. Havířov-město
2503/57RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 4076, k. ú. Havířov-město
2504/57RM/2020 - Nájem části výpravní budovy nádraží pro účely umístění kabelových
tras kamerového systému
2505/57RM/2020 - Služebnost vyhrazeného parkování v rámci stavby „Chodník MK Selská“
2506/57RM/2020 - Zrušení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku parc. č. 362,
k. ú. Dolní Datyně
2507/57RM/2020 - Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch spol.
Havířovská teplárenská společnost, a.s.
2508/57RM/2020 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí
2509/57RM/2020 - Pronájem části nemovité věci
2510/57RM/2020 - Ukončení nájmu garáže a vyhlášení záměru pronájmu garáže formou
veřejné soutěže
2511/57RM/2020 - Prominutí nájemného
2512/57RM/2020 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020
2513/57RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO
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2514/57RM/2020 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele MŠ Čs. armády Havířov
2515/57RM/2020 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky v příspěvkové organizaci SSRZ Havířov – kontrolní zjištění
2516/57RM/2020 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO
za 1. pololetí roku 2020
2517/57RM/2020 - Žádost o snížení nájemného části nemovité věci – Sportovní haly Slávie
2518/57RM/2020 - ZPŘ/111/OÚR/20 ZŠ 1. máje – rekonstrukce školního hřiště“ - uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 521/OÚR/20
2519/57RM/2020 - „Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák“ - zahájení zadávacího řízení
2520/57RM/2020 - Dodatek č. 21 ke Smlouvě na provádění údržby, opravy a rekonstrukce
světelných signalizačních zařízení ve městě Havířov
2521/57RM/2020 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2021
2522/57RM/2020 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od 01.11.2020
do 31.03.2021
2523/57RM/2020 - Splašková kanalizace - Plány obnovy, investic a údržby na rok 2021
2524/57RM/2020 - Vodovodní řad Dukla – Smlouva o dodávce pitné vody z vodovodu
2525/57RM/2020 - Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Nad Tratí, Havířov – Dolní Suchá
2526/57RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav na rok 2021
a Plán financování obnovy vodovodního řadu na období 2021-2030
2527/57RM/2020 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty
2528/57RM/2020 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 1. pololetí roku 2020
2529/57RM/2020 - Souhlas se zpětvzetím žádosti
2530/57RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
2531/57RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon
2532/57RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s přijetím finančního daru od MFK Havířov
2533/57RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetí dotace z MPSV
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2534/57RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon
2535/57RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o příspěvek
z Nadace ČEZ v programu „Neziskovky 2020“
2536/57RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
2537/57RM/2020 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 3. čtvrtletí 2020
2538/57RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH
2539/57RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2540/57RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2541/57RM/2020 - UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2,
Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
2542/57RM/2020 - UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 1. část“ – vyloučení uchazeče
2543/57RM/2020 - UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 1. část“ – výběr dodavatele
2544/57RM/2020 - UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 2. část“ – výběr dodavatele
2545/57RM/2020 - UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 3. část“ – výběr dodavatele
2546/57RM/2020 - UŘ/314/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 4. část“ – výběr dodavatele
2547/57RM/2020 - UŘ/315/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 5. část“ – vyloučení uchazeče
2548/57RM/2020 - UŘ/315/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 5. část“ – výběr dodavatele
2549/57RM/2020 - UŘ/316/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 6. část“ – výběr dodavatele
2550/57RM/2020 - UŘ/317/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 7. část“ – výběr dodavatele
2551/57RM/2020 - ZPŘ/471/EO/20 - „Instalace mobilního kluziště“ - rozhodnutí o výběru
a o uzavření smlouvy
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2552/57RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města Havířov – 2 - 7 . část" - rozhodnutí o námitkách
2553/57RM/2020 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2021
2554/57RM/2020 - Výběrové řízení na funkci ředitele Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov
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USNESENÍ
z 57. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.10.2020
2492/57RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 57. schůze RMH, konané dne 19.10.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 57. schůze Rady města Havířova, konané
dne 19.10.2020
Mgr. Ivu GEORGIU
2493/57RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů z 54. a 56. schůze RMH_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů z 54. schůze RMH, která se konala dne 9. září 2020 a
56. schůze RMH, která se konala dne 5. října 2020.
2494/57RM/2020 - Schválení pořadu 57. schůze RMH, konané dne 19.10.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 57. schůze Rady města Havířova, konané dne 19. října 2020
dle přílohy upravené takto:
- doplnění pořad o body
62. Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2021
63. Výběrové řízení na funkci ředitele Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov
2495/57RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 57. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
1873/41RM/2020

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření MK
Výletní včetně chodníku“
Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti – IV. Etapa
Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního
majetku a použitím fondu investic Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení
zadávacího řízení

2076/48RM/2020
2141/48RM/2020
2310/51RM/2020
vypouští
úkoly krátkodobé
2003/44RM/2020
2271/50RM/2020
2284/51RM/2020
2285/51RM/2020
2332/51RM/2020
2335/51RM/2020
2338/51RM/2020
2345/52RM/2020
2461/56RM/2020
2463/56RM/2020
2464/56RM/2020
2473/56RM/2020
2474/56RM/2020
2477/56RM/2020

Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 78
z Integrovaného regionálního operačního programu
Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního
majetku a použitím fondu investic Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Pronájem části pozemku parc. č. 511/58, k. ú.
Bludovice
Nájem a finanční vypořádání za užívání pozemku v
majetku společnosti IMMOTEL a.s.
Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení
k rámcové smlouvě uzavřené s Technickými službami
Havířov a.s.
OŘ/203/ORG/20 - „Datové centrum“ - rozhodnutí o
vyloučení, výběru a uzavření smlouvy
Uzavření darovací smlouvy se společností Asental
Land, s.r.o.
Výpověď smlouvy
Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku
řediteli příspěvkové organizace
„Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním
režimem“ – dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny
č. 2 Územního plánu Petřvaldu
Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Žádost o souhlas příspěvkové organizace SANTÉ k
převodu finančních prostředků z rezervního fondu
Souhlas s přijetím dotace na rok 2020 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o
poskytnutí dotace
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2478/56RM/2020
2479/56RM/2020

Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Souhlas s přijetím dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu na rok 2020

2496/57RM/2020 - Schválení nabytí majetku v souvislosti s pořízením laserového střeleckého
trenažéru_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s článkem III odst. 3. bodem 3.2. Zásad hospodaření s majetkem
města zn. ZS/7/ZMH/2014 nabytí majetku v souvislosti s pořízením laserového
střeleckého trenažéru do majetku města, pro Městskou policii Havířov.
Vybavení pro nově zřizované výcvikové středisko strážníků městské policie
bude pořízeno v rámci projektu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské
Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Prioritní
osy 4 - Spolupráce institucí a komunit, programu „Bezpečnost bez hranic“ projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné
a Havířova
2497/57RM/2020 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov______
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014
dle Článku IV. Nakládání s majetkem města odst. 1.3, vyřazení dlouhodobého
majetku ve správě OJ 12 - Městská policie Havířov se sídlem Havířov-Města,
Karvinská 1a
1. Záznamové zařízení pro linku 156 a radioprovoz PC ReDat3 – CAV
rok pořízení 2005, pořizovací cena 224 591,00 Kč bez DPH
(267 263,30 Kč vč. DPH)
2. PC server rok pořízení 2007, pořizovací cena 58 600,00 Kč bez DPH
(69 734,- Kč vč. DPH)
jejich ekologickou likvidaci a následné vynětí z evidence
Z: ředitel MP
T: 30.11.2020
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2498/57RM/2020 - Udělení výjimky ze Zásad__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro p. D. D., státního
příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem ………………………..
2. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro p. O. S., státní
příslušníci Ukrajiny, trvale bytem ………………………..
3. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro p. J. M., státního
příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem ………………………..
2499/57RM/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. J. K., trvale bytem ……………………….. k nájemní
smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3 v domě na ul. ………………………..,
jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. N. K. a J. K.
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. H. Š., trvale ………………………..k nájemní
smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na ul. ………………………..
jehož nájemci jsou manž. Ing. J. M. a MVDr. S. M.
2500/57RM/2020 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Vlasta Křístková_____
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 o vel. 1+4 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………….. s p. V. K., t.b.
……………………….. pod podmínkou, že:
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- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží
doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. V. K. 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
1.000,00 Kč/měsíc
2501/57RM/2020 - Uzavření nájemních smluv s klienty sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
- návrh Poradního sboru ze dne 7. 8. 2020 na uzavření nájemních smluv
k obecním bytům s klienty zařazenými do sociálního programu Prevence
bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy v České republice,
z.s. v souladu se Smlouvou o spolupráci
č. 883/OSV/2015,
a doplnění stávajícího počtu bytů v sociálním programu 2 konkrétními byty
- zápis Poradního sboru ze dne 7. 8. 2020
schvaluje
I.
v souladu s čl. VII, bodem 1. Smlouvy o spolupráci č. 883/OSV/2015 uzavření
nájemních smluv k obecním bytům vyčleněným v rámci sociálního programu
následovně:
1. k bytu č. 16 o vel. 1+2 v domě na ul. ……………………….. s p. J. J.,
t.b. ……………………….. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude
se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
2. k bytu č. 33 o vel. 0+1 v domě na ul. ………………………..
s p.
J.
D.,
t.b.
………………………..
pod
podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova
II.
přidělení 2 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu:
- č. 260 o vel. 0+1 v domě na ul. Střední 504/3 v Havířově-Šumbarku
- č. 33 o vel. 0+1 v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku
Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova
2565/23, Praha- Stodůlky, za účelem jejich využití v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově, realizovaného Armádou spásy v ČR,
a za podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem
Havířov a Armádou spásy v České republice, z.s., č.j. 883/OSV/2015 s tím, že:
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- nájemní smlouvy budou k předmětným bytům se jmenovanou
organizací uzavřeny v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova s výjimkou povinnosti úhrady
jistot
- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní
agentura, s.r.o.
2502/57RM/2020 - Prodej částí pozemku parc. č. 2797/1, k. ú. Havířov-město_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej částí pozemku parc. č. 2797/1,
ostatní plocha,k. ú. Havířov-město, nově dle GP označených jako pozemky
parc. č. 2797/4, o výměře 3 m2, parc. č. 2797/5, o výměře 3 m2, parc. č. 2797/6,
o výměře 3 m2, parc. č. 2797/7, o výměře 3 m2, vše v k. ú. Havířov-město,
zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu na ul. Karvinská
č. p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově-Městě, Společenství vlastníků
Karvinská 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, Havířov, Město,
Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25879189,
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 7.660,00 Kč
(tj. 638,33 Kč/m2) + 2.340,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem
ve výši 10.000,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
2503/57RM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 4076, k. ú. Havířov-město____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 4076,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 568 m2, k. ú. Havířov-město, panu K. S.,
……………………….., za účelem vybudování zahrady, sanace budovy, oprava
oplocení, údržba pozemku, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 160.000,00
Kč (tj. 281,69 Kč/m2) + 4.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku,
celkem ve výši 164.000,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
schvaluje
ukončení výpůjčky pozemku parc. č. 4076, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 568 m2, k. ú. Havířov-město, s Českým svazem ochránců přírody,
základní organizace č. 69/01, Dlouhá třída 1044/61, Havířov-Město,
IČO: 48427047, dohodou ke dni 31. 12. 2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody
o ukončení výpůjčky pozemku
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ukládá
ekonomického odboru vyhotovit dohodu o ukončení výpůjčky pozemku
v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2504/57RM/2020 - Nájem části výpravní budovy nádraží pro účely umístění kabelových
tras kamerového systému__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 25/EO/18 ze dne 12. 2. 2018,
k vedení kabelových tras pro kamerový systém ve vlastnictví nájemce statutárního města Havířova, umístěný na výpravní budově železniční stanice
Havířov, ulice Železničářů 1300/2, v Havířově-Městě, která je součástí
pozemku parc. č. 3745, k. ú. Havířov-město, ve vlastnictví pronajímatele Správy železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, IČO: 709 94 234 s tím, že Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě:
A. upřesňuje předmět nájmu - vedení kabelových tras pro kamerový systém a
část místnosti H2.05, nacházející se v I. a II. NP výpravní budovy, tj. vedení
kabelových tras v celkové délce 163,75 bm; vedení na střechách výpravní
budovy v délce 148,00 bm; vedení kabelových tras průrazem do místnosti
1P20 (šatna), 1P02 (chodba), 1P03 a 1P04 (ostatní technologie) v délce
15,75 bm; a část místnosti (využití 20%) označené jako místnost H2.05, jejíž
celková výměra činí 62,95 m2,
B. rozšiřuje účel nájmu o zřízení serverovny pro kamerový systém,
C. upravuje celkové roční nájemné, které činí 21.495,11 Kč + DPH a bude
hrazeno v měsíčních splátkách, které činí včetně DPH 2.167,41 Kč,
D. doplňuje závěrečná ustanovení Smlouvy o bod 11., týkající se zveřejnění
nájemní smlouvy a dodatků v registru smluv
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 2
k nájemní smlouvě č. 25/EO/18 ze dne 12. 2. 2018
ukládá
ekonomickému odboru předložit Dodatek č. 2 v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.10.2020
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2505/57RM/2020 - Služebnost vyhrazeného parkování v rámci stavby „Chodník MK Selská“
Rada města Havířova
ruší
část usnesení č. 4266/84RM/2018, ze dne 28. 3. 2018, v bodě b), kterým
schválila v rámci stavby č. 5042 „Chodník MK Selská“ zřízení věcného
břemene vyhrazeného parkování na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1273,
pro jedno parkovací stání na budoucím nově vybudovaném parkovišti před
ZŠ na ul. Selská s tím, že věcné břemeno parkování bude zřízeno
ve prospěch nemovitosti – pozemku parc. č. 1181, k. ú. Bludovice, jehož
součástí je budova č. p. 412, ve vlastnictví paní Ing. A. N.
schvaluje
v rámci stavby č. 5042 „Chodník MK Selská“ zřízení věcného břemene služebnost vyhrazeného parkování na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1229/2,
v rozsahu dle GP č. 4736-29/2019, ze dne 5. 12. 2019, pro jedno označené
parkovací stání na parkovišti před polskou ZŠ na ul. Selská s tím, že věcné
břemeno parkování bude zřízeno bezúplatně ve prospěch nemovitosti
– pozemku parc. č. 1181, k. ú. Bludovice, jehož součástí je dům č. p. 412,
ve vlastnictví paní Ing. M. J., bytem ………………………..
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2506/57RM/2020 - Zrušení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku parc. č. 362,
k. ú. Dolní Datyně ________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zrušení věcného břemene chůze a jízdy ke služebnému pozemku parc. č. 362,
k. ú. Dolní Datyně, dle LV 192 ve vlastnictví pana R. F., bytem
……………………….., které bylo zřízeno, mimo jiné, také pro pozemky ve
vlastnictví
statutárního
města
Havířova,
parc.
č.
724/19
a parc. č. 724/20, k. ú. Dolní Datyně, přičemž věcné břemeno bude zrušeno
bezúplatně
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody
o zrušení věcného břemene
ukládá
ekonomickému odboru předložit dohodu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2507/57RM/2020 - Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch spol.
Havířovská teplárenská společnost, a.s.______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
parc. č. 2074, jehož součástí je stavba – budova bez čísla popisného,
k. ú. Havířov-město, ve prospěch oprávněné společnosti Havířovská
teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706, jako vlastníka zařízení – předávací
stanice, včetně rozvodů, nacházející se v samostatné místnosti
o výměře 15,82 m2 v přízemí budovy školy na ul. Marušky Kudeříkové,
Havířov-Město, se samostatným vstupem z venkovního prostředí, spočívající
v právu:
- zřídit, umístit a provozovat předávací stanici (jako součást rozvodného
tepelného zařízení),
- udržovat, opravovat, obnovovat, měnit, modernizovat, zlepšovat výkonnost a
odstraňovat zařízení,
- zajišťovat veškeré revize týkající se provozu předávací stanice,
- zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení,
- v rámci provádění oprav, údržby a kontrol zařízení vstupovat do prostoru
nemovitosti a k zařízení,
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o věcném břemeni
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020

14
USNESENÍ
z 57. schůze Rady Města Havířova
konané dne 19.10.2020

2508/57RM/2020 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí______________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH ze dne 7. 9. 2020 č. 2375/53RM/2020 ve věci schválení
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
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 70,34 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 440/69,
Havířov-Město, formou veřejné soutěže na dobu 20 dnů, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 2.000,00 Kč/m2/rok bez DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4. Účel využití prostor není stanoven.
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 83,56 m2 v přízemí obytného domu ul. Fibichova 227/21,
Havířov-Město, formou veřejné soutěže na dobu 30 dnů, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 2.000,00 Kč/m2/rok bez DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4. Účel využití prostor není stanoven.
3. záměr pronájmu části nemovité věci – části střechy a obvodových zdí
o výměře 31 m2 obytného domu Dlouhá tř. 470/17, Havířov-Město,
k umístění základnové stanice a 3 ks anténních stožárů, spol. Vodafone
Czech Republic a.s., IČO: 25788001, k dalšímu provozování sítě mobilního
operátora

2509/57RM/2020 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
60,36 m2 v suterénu obytného domu ul. ……………………….., p. M. H.,
bytem ……………………….., za podmínek:
- účel: kosmetický salón
- nájemné 310,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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2510/57RM/2020 - Ukončení nájmu garáže a vyhlášení záměru pronájmu garáže formou
veřejné soutěže___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu ul. Generála Svobody 273/19, Havířov-Šumbark, nájemci
p. S. M., bytem ……………………….., dohodou k 31. 10. 2020
2. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu ul. Generála Svobody 273/19, Havířov-Šumbark, formou
veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,00 Kč/m2/rok, vč. DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
2511/57RM/2020 - Prominutí nájemného_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 575,34 m2 v 1. nadzemním a 2. nadzemním podlaží bývalé jídelny
na Dlouhé tř. č. p. 470/17, Havířov-Město, spol. Prckův ráj s.r.o.,
IČO: 01762737, prominutí nájemného za dobu 3 měsíců od 17. 6. 2020
do 17. 9. 2020 v celkové výši 28.849,60 Kč bez DPH, kdy byla prováděna
oprava, vysušení, desinfekce prostor a nájemce je nemohl užívat
2512/57RM/2020 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020_______
Rada města Havířova
schvaluje
3. úpravu odpisových plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této
úpravě činí 50 014 607,63 Kč.
2513/57RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
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1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600
- peněžitý 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 pěti znevýhodněným žákům
školy pro období školního roku 2020/2021 od 6. 10. 2020 do 30. 6. 2021
2. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131
- peněžitý dar ve výši 31 425,00 Kč od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle,
IČO: 24231509 na zajištění školního stravování sedmi znevýhodněným
žákům školy pro období školního roku 2020/2021 od 1. 11. 2020
do 30. 6. 2021
3. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- nepeněžitý dar - obědy pro žáky školy využívající školní družinu v období
od 5. 10. 2020 do 7. 10. 2020 ve výši 21 600,00 Kč od společnosti
VINAMET CZ, s.r.o., Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město,
IČO: 26845148
2514/57RM/2020 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele MŠ Čs. armády Havířov_______________________________
Rada města Havířova
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Mateřské školy Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 ve složení:
předsedkyně:
paní Mgr. Jana Feberová

zástupce zřizovatele, náměstkyně
primátora pro školství a kulturu

Další členové:
pan PhDr. Pavel Hamza

zástupce zřizovatele,
vedoucí Odboru školství a kultury
Magistrátu města Havířova
zástupce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
školní inspektorka České školní inspekce
1. odborník určený Českou školní
inspekcí
2. odborník určený Českou školní
inspekcí
pedagogický pracovník MŠ Čs. armády
Havířov

PaedDr. Stanislava Šmídová
Mgr. Milena Milionová
Mgr. Šárka Králová
Mgr. Ilona Fiurášková
paní Jana Gattnarová
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bere na vědomí
účast paní Mgr. M.ichaely Janíkové, předsedkyně školské komise Rady města
Havířova na konkurzním řízení s hlasem poradním
pověřuje
podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise pana Ing. Josefa
Bělicu, MBA, primátora města Havířova
ukládá
učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti
s obsazením vedoucího pracovního místa ředitele MŠ Čs. armády Havířov
po jejich jmenování
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2020
2515/57RM/2020 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky v příspěvkové organizaci SSRZ Havířov – kontrolní zjištění___
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah Protokolu č. 28/2019 kontrolní skupiny oddělení kontroly a interního
auditu odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova dle přílohy č. 1
tohoto materiálu
ukládá
1. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754 v souladu s ustanoveními § 28 odst. 10 písm. d) a odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení
rozpočtové kázně ve výši 4.800,00 Kč
2. odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat Správě
sportovních a rekreačních zařízení Havířov oznámení o uložení odvodu
za porušení rozpočtové kázně v souladu s usnesením Rady města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2020
2516/57RM/2020 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO
za 1. pololetí roku 2020____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města:
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- Městská knihovna Havířov, IČO 00601250 (dále jen MK),
- Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985 (dále jen MKS),
- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754
(dále jen SSRZ)
za 1. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 1
2. přehled činnosti příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ
za 1. pololetí roku 2020 včetně stanovisek odborů MMH dle přílohy č. 2
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města – MK, MKS
a SSRZ za 1. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO.
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2020
2517/57RM/2020 - Žádost o snížení nájemného části nemovité věci – Sportovní haly Slávie___
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Okresního fotbalového svazu Karviná, IČO: 22883053, o snížení ceny
pronájmu prostor Sportovní haly Slavie na ul. Astronautů 2, Havířov-Město,
pro konání „Zimních turnajů mládeže“, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy
schvaluje
výpůjčku části nemovité věci - prostor Sportovní haly Slavie
na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, Okresnímu fotbalovému svazu Karviná,
IČO: 22883053, pro konání „Zimních turnajů mládeže“ - a to 6 turnajů,
v termínech dohodnutých se Správou sportovních a rekreakčních zařízení
Havířov, za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených
prostor
2518/57RM/2020 - ZPŘ/111/OÚR/20 ZŠ 1. máje – rekonstrukce školního hřiště“ - uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 521/OÚR/20________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 521/OÚR/20 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 333 650,- Kč
bez DPH (403 716,50 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 521/OÚR/20 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -346 152,28 Kč bez DPH
(-418 844,26 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
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3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 521/OÚR/20 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 521/OÚR/20 na provedení stavby
„ZŠ 1. máje – rekonstrukce školního hřiště“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto
usnesení s dodavatelem EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa
1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, realizující závod EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77,
718 00 Ostrava – Kunčičky, IČO: 45274924
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 521/OÚR/20 ze dne 23.7.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 521/OÚR/20 ze dne
23.7.2020
Z: vedoucí OÚR
T: 10/2020
2519/57RM/2020 - „Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák“ - zahájení zadávacího řízení
Rada města Havířova
schvaluje
1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce „Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák“ (číslo stavby 19004)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ano
ano

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

500.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne
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8. dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení:
termín ukončení:
9. kritérium hodnocení:

ode dne účinnosti smlouvy
(zveřejnění smlouvy v registru
– předpoklad prosinec 2020)
nejpozději do 16 měsíců ode dne
účinnosti smlouvy
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH s váhou 100%

10. základní způsobilost 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, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
a „Výkon zeměměřických činností“
12. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí
minimálně:
a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba
nebo rekonstrukce kanalizace včetně nové výstavby nebo rekonstrukce
asfaltových ploch v minimální hodnotě 40.000.000 Kč bez DPH/tyto
stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce, přičemž každá tato zakázka
musela rovněž zahrnovat novou výstavbu nebo rekonstrukci
kanalizačních stok v délce minimálně 500 m a současně novou výstavbu
nebo rekonstrukci kanalizačních přípojek v délce minimálně 200 m
b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé bylo vybudování nové čerpací
stanice na kanalizaci včetně strojně technologického vybavení
v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce vč.
dodávek na 1 zakázce
c) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba, rekonstrukce
nebo přeložka vodovodního potrubí v profilu minimálně DN 63 o délce
minimálně 50 m
(Poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) až c) je možno
prokázat i společně stejnou zakázkou.)
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
v tomto složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby,
b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby
SO 01.1
c) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností
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(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat
tatáž osoba. U ostatních pozic může jedna osoba vykonávat i více shora
pozic. Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup
za stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti.)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:
1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby
v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace
stavby zdravotně technické
b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených
zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo
rekonstrukce kanalizace v minimální hodnotě 30.000.000 Kč bez
DPH/tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce, přičemž každá tato
zakázka musela rovněž zahrnovat novou výstavbu nebo rekonstrukci
kanalizačních stok v délce minimálně 500 m a současně novou
výstavbu nebo rekonstrukci kanalizačních přípojek v délce minimálně
200 m
2. osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby
SO 01.1: osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující
osoby v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava
3. osoba ověřující výsledky zeměměřických činností: úřední oprávnění
podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
13. podmínky zadávacího řízení:
- nabídková cena nesmí překročit částku 46.000.000 Kč bez DPH
- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona
v nabídce
- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona
předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za
škodu s pojistným plněním v minimální výši 20.000.000 Kč s maximální
spoluúčastí 100.000 Kč
e) informaci o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES

22
USNESENÍ
z 57. schůze Rady Města Havířova
konané dne 19.10.2020

14. podmínky realizace:
- záruka na stavební práce 60 měsíců
- záruka na technologická zařízení 24 měsíců
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele
v záruční době ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den
doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného
díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
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
2520/57RM/2020 - Dodatek č. 21 ke Smlouvě na provádění údržby, opravy a rekonstrukce
světelných signalizačních zařízení ve městě Havířov____________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 21 ke Smlouvě na provádění údržby, opravy
a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě Havířově
č. 454/DHR/95 se společností Technické služby Havířov a.s., IČ 2537560,
se sídlem Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov - Město, kterým se upravuje
článek II. Místo plnění
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 21
ke smlouvě č. 454/DHR/95
Z: vedoucí OKS
T: 10/2020
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2521/57RM/2020 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2021_________________
Rada města Havířova
schvaluje
Plán obnovy veřejného osvětlení města Havířov na rok 2021, ve znění dle
přílohy
ukládá
předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení města Havířov na rok 2021
společnosti Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 10/2020
2522/57RM/2020 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od 01.11.2020
do 31.03.2021____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Plán zimní údržby místních komunikací (vozovek a chodníků) na období
od 01.11.2020 do 31.03.2021, ve znění dle přílohy
2. Složení operačního štábu zimní údržby
předseda:
náměstek primátora pro investice a chytré město
členové:
vedoucí odboru komunálních služeb
vedoucí odboru životního prostředí
ředitel dodavatelské firmy
vedoucí zimní údržby dodavatelské firmy
ředitel Městské policie Havířov
2523/57RM/2020 - Splašková kanalizace - Plány obnovy, investic a údržby na rok 2021______
Rada města Havířova
schvaluje
1. Plán obnovy splaškové kanalizace na rok 2021, ve znění dle přílohy č. 1
2. Plán investic splaškové kanalizace na rok 2021, ve znění dle přílohy č. 2
3. Plán údržby splaškové kanalizace na rok 2021, ve znění dle přílohy č. 3
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ukládá
předat schválený Plán obnovy splaškové kanalizace na rok 2021, Plán investic
splaškové kanalizace na rok 2021 a Plán údržby splaškové kanalizace na rok
2021 společnosti Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 10/2020
2524/57RM/2020 - Vodovodní řad Dukla – Smlouva o dodávce pitné vody z vodovodu_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. vzor Smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodu mezi statutárním městem
Havířov, zastoupené společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov-Město, IČO: 25375601 a odběratelem
pitné vody z vodovodu Dukla, ve znění dle přílohy č. 1
2. Obchodní podmínky pro dodávku pitné vody z vodovodu, ve znění
dle přílohy č. 2
3. Reklamační řád, ve znění dle přílohy č. 3
2525/57RM/2020 - Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Nad Tratí, Havířov – Dolní Suchá___
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 19058 - „Rozšíření veřejného
osvětlení na ulici Nad Tratí, Havířov – Dolní Suchá“ se společností Technické
služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66,
IČO: 25375601, s cenou 371 901,- Kč bez DPH (450 000,- Kč včetně DPH),
s termínem plnění nejpozději do 15.11.2020, se zárukou 60 měsíců, s možností
plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla,
bez poskytnutí zálohy a s jednorázovou fakturací po provedení celého předmětu
plnění
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o dílo se
společností Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 10/2020
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2526/57RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav na rok 2021
a Plán financování obnovy vodovodního řadu na období 2021-2030_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. Plán obnovy vodovodního řadu na rok 2021, ve znění dle přílohy č. 1
2. Plán investic vodovodního řadu na rok 2021, ve znění dle přílohy č. 2
3. Plán oprav vodovodního řadu na rok 2021, ve znění dle přílohy č. 3
ukládá
předat schválený Plán obnovy vodovodního řadu na rok 2021, Plán investic
vodovodního řadu na rok 2021 a Plán oprav vodovodního řadu na rok 2021
společnosti Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 10/2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Plán financování obnovy vodovodního
řadu na období 2021-2030, ve znění dle přílohy č. 4
2527/57RM/2020 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2020 do 30.04.2021 dle
přílohy č. 1 a č. 2
2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové
byty pro rok 2020 dle přílohy č. 3
2528/57RM/2020 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 1. pololetí roku 2020___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města:
- Sociální služby města Havířova, IČO 60337583
(dále jen „SSmH“),
- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO 75139243
(dále jen „DSH“),
- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
IČO 00847470 (dále jen „SANTÉ“),
za 1. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 1
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2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 1. pololetí
roku 2020 včetně stanoviska odboru sociálních věcí dle přílohy č. 2
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - SSmH, DSH
a SANTÉ za 1. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO
Z: vedoucí OSV
T: říjen 2020
2529/57RM/2020 - Souhlas se zpětvzetím žádosti_______________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se zpětvzetím žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, příspěvkovou organizací Městským
kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985.
2530/57RM/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, Havířov – Město:
Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:

Moravskoslezský kraj
Regionální funkce knihoven
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí
knihoven na rok 2021
1 340 000 Kč
1 340 000 Kč
0 Kč bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno
poskytovatelem dotace

Celkové náklady na projekt:
Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování:
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2531/57RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,
IČ: 008 47 470, uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon s Moravskoslezským krajem
pověřuje
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Z: ředitelka SANTÉ
T: říjen 2020
2532/57RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas s přijetím finančního daru od MFK Havířov__
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
008
47
470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, dodatečný souhlas s přijetím finančního daru
od Městského Fotbalového Klubu Havířov, z. s., se sídlem: U Hřiště 1418,
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 27008240 ve výši 15.000,00Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: říjen 2020
2533/57RM/2020 - Žádost o souhlas s přijetí dotace z MPSV_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
008
47
470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, přijetí dotace 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 výši 300.051,00 Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: říjen 2020
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2534/57RM/2020 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 603 37 583, uzavření Smlouvy o závazku veřejné
služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s Moravskoslezským krajem
a Dodatku č. 1 k této smlouvě
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon a Dodatku č. 1 k této Smlouvě.
Z: ředitel SSmH
T: prosinec 2020
2535/57RM/2020 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o příspěvek
z Nadace ČEZ v programu „Neziskovky 2020“________________________
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, podání projektu s názvem
,,Pečovatelská křesla pro uživatele střediska Luna" ve výši 184 000,00 Kč
od Nadace ČEZ v grantovém řízení „Neziskovky 2020“
Z: ředitel DsH, p.o.
T: říjen 2020
2536/57RM/2020 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace____________________________________________
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 přijetí věcného daru v hodnotě
31.820,00 Kč od dárce UNTRACO, v.o.s., se sídlem Slavíkova 6139/18c,
708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 155 03 623
Z: ředitel DsH, p.o.
T: říjen 2020
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2537/57RM/2020 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 3. čtvrtletí 2020________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
ve 3. čtvrtletí roku 2020 dle přílohy č. 1.
2538/57RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana J. S., člena Občanské komise č. 6 pro část města Havířov
Životice Rady města Havířova ke dni 1. říjnu 2020 ze zdravotních důvodů
odvolává
pana S. B. z funkce člena Komise kulturní a letopisecké RMH
jmenuje
1. do funkce členky Komise kulturní a letopisecké RMH paní M. K..
2. do funkce člena Komise kulturní a letopisecké RMH pana F. G.
2539/57RM/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:
a) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………
b) Byt č. 6 o velikosti 1+1 na ulici Hlavní třída 230/72, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
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c) Byt č. 33 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
d) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………
e) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 970/24, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………
f) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Pavlovova 587/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
g) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Kapitána Nálepky 744/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
h) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 699/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
i) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 578/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
j) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1032/15, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
k) Byt č. 24 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………
l) Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Bludovická 759/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………,
2. …………………,
3. …………………
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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2540/57RM/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. 1, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2
2541/57RM/2020 - UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2,
Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku VII. odst. 6 Smlouvy o dílo
č. 387/MRA/20 ze dne 10. 06. 2020, a s tím související snížení ceny díla
o částku 7.822,30 Kč bez DPH, tj. z původní ceny díla podle závazného
rozpočtu ve výši 20.683.643,96 Kč bez DPH na částku 20.675.821,66 Kč
bez DPH, dle přílohy č. 1
2. změnu položkového rozpočtu stavby ke Smlouvě o dílo č. 387/MRA/20
ze dne 10. 06. 2020 související s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 387/MRA/20 ze dne 10. 06. 2020
na provedení stavby „Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2,
Havířov-Město“ v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení se společností
THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 42766991
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 387/MRA/20 ze dne 10. 06. 2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 387/MRA/20
ze dne 10. 06. 2020
Z: vedoucí investičně- provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 31.10.2020

32
USNESENÍ
z 57. schůze Rady Města Havířova
konané dne 19.10.2020

2542/57RM/2020 - UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 1. část“ – vyloučení uchazeče_____________________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníka: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno – Veveří, 602 00,
IČ: 46342796, z účasti v zadávacím UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů
v bytových domech ve vlastnictví města - 1. část“, neboť nesplnil zadávací
podmínku, jelikož tento účastník uvedl ve své nabídce cenu (hodnotu) hodiny
servisu v záruční době v rámci mimořádných situací (mimo záruční
paušalizovaný servis) ve výši 650,00 Kč bez DPH a maximální možná výše
ceny tohoto servisu byla dle zadávacích podmínek ve výši 600,00 Kč
bez DPH/hod, přičemž se jednalo se o jedno z hodnotících kritérií, proto musí
být vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona
o zadávání veřejných zakázek
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí
zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 3
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 30.10.2020
2543/57RM/2020 - UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 1. část“ – výběr dodavatele______________________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/311/MRA/20 „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 1. část“
společnosti LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53, Nové Město,
735 06 Karviná, IČO: 07588399, s nabídkovou cenou 22 387 883,- Kč
bez DPH, cenou paušálu záručního servisu: 12 000,- Kč bez DPH/rok/výtah,
cenou hodiny servisu v záruční době: 500,- Kč bez DPH, zárukou 24 měsíců
a s termínem realizace výtahu 37 dní
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
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2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce
výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 1. část“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele
ve znění přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 30.10.2020
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
2544/57RM/2020 - UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 2. část“ – výběr dodavatele______________________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/312/MRA/20 „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 2. část“
společnosti LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53, Nové Město,
735 06 Karviná, IČO: 07588399, s nabídkovou cenou 17 309 627,- Kč
bez DPH, cenou paušálu záručního servisu: 12 000,- Kč bez DPH/rok/výtah,
cenou hodiny servisu v záruční době: 500,- Kč bez DPH, zárukou 74 měsíců
a s termínem realizace výtahu 37 dní
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce
výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 2. část“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele
ve znění přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 30.10.2020
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2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
2545/57RM/2020 - UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 3. část“ – výběr dodavatele______________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/313/MRA/20
- „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 3. část“
společnosti OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,
IČO: 46342796, s nabídkovou cenou 17 400 000,- Kč bez DPH, cenou
paušálu záručního servisu: 9 200,- Kč bez DPH/rok/výtah, cenou hodiny
servisu v záruční době: 600,- Kč bez DPH, zárukou 120 měsíců a s termínem
realizace výtahu 35 dní
2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v
bytových domech ve vlastnictví města - 3. část “ takto:
2. místo: LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53, Nové Město,
735 06 Karviná, IČO: 07588399,
s nabídkovou cenou 17 209 239,- Kč bez DPH,
cenou paušálu záručního servisu:12 000,- Kč bez DPH/rok/výtah,
cenou hodiny servisu v záruční době: 500,- Kč bez DPH,
zárukou 74 měsíců a s termínem realizace výtahu 37 dní
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 5
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce
výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 3. část“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele
ve znění přílohy č. 5
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 30.10.2020
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2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
2546/57RM/2020 - UŘ/314/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 4. část“ – výběr dodavatele______________________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/314/MRA/20 „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 4. část“
společnosti LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53, Nové Město,
735
06
Karviná,
IČO:
07588399,
s nabídkovou
cenou
19 999 834,- Kč bez DPH, cenou paušálu záručního servisu: 12 000,- Kč
bez DPH/rok/výtah, cenou hodiny servisu v záruční době: 500,- Kč bez DPH,
zárukou 74 měsíců a s termínem realizace výtahu 37 dní
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/314/MRA/20 - „Rekonstrukce
výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 4. část“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění
přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 30.10.2020
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
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2547/57RM/2020 - UŘ/315/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 5. část“ – vyloučení uchazeče_____________________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníka: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno – Veveří, 602 00,
IČ: 46342796, z účasti v zadávacím UŘ/315/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů
v bytových domech ve vlastnictví města - 5. část“, neboť nesplnil zadávací
podmínku, jelikož tento účastník uvedl ve své nabídce cenu (hodnotu) hodiny
servisu v záruční době v rámci mimořádných situací (mimo záruční
paušalizovaný servis) ve výši 650,00 Kč bez DPH a maximální možná výše
ceny tohoto servisu byla dle zadávacích podmínek ve výši 600,00 Kč
bez DPH/hod, přičemž se jednalo se o jedno z hodnotících kritérií, proto musí
být vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona
o zadávání veřejných zakázek
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí
zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 3
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru.
T: 30.10.2020
2548/57RM/2020 - UŘ/315/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 5. část“ – výběr dodavatele______________________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/315/MRA/20 „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 5. část“
společnosti LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53, Nové Město,
735
06
Karviná,
IČO:
07588399,
s nabídkovou
cenou
21 212 224,- Kč bez DPH, cenou paušálu záručního servisu: 12 000,- Kč
bez DPH/rok/výtah, cenou hodiny servisu v záruční době: 500,- Kč bez DPH,
zárukou 74 měsíců a s termínem realizace výtahu 37 dní
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
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2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/315/MRA/20 - „Rekonstrukce
výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 5. část“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění
přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 30.10.2020
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
2549/57RM/2020 - UŘ/316/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 6. část“ – výběr dodavatele______________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/316/MRA/20
- „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 6. část“
společnosti OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,
IČO: 46342796, s nabídkovou cenou 15 545 000,- Kč bez DPH, cenou
paušálu záručního servisu: 9 200,- Kč bez DPH/rok/výtah, cenou hodiny
servisu v záruční době: 600,- Kč bez DPH, zárukou 120 měsíců a s termínem
realizace výtahu 40 dní
2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v
bytových domech ve vlastnictví města - 6. část “ takto:
2. místo: KONE a.s., Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČO: 0176842,
s nabídkovou cenou 18 330 000,- Kč bez DPH, cenou paušálu
záručního servisu: 12 000,- Kč bez DPH/rok/výtah,
cenou hodiny servisu v záruční době: 600,- Kč bez DPH, zárukou
84 měsíců a s termínem realizace výtahu 25 dní
3. místo: LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53, Nové Město,
735 06 Karviná, IČO: 07588399,
s nabídkovou cenou 20 702 646,- Kč bez DPH,
cenou paušálu záručního servisu: 12 000,- Kč bez DPH/rok/výtah,
cenou hodiny servisu v záruční době: 500,- Kč bez DPH,
zárukou 74 měsíců a s termínem realizace výtahu 37 dní

38
USNESENÍ
z 57. schůze Rady Města Havířova
konané dne 19.10.2020

pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 5
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/316/MRA/20 - „Rekonstrukce
výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 6. část“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění
přílohy č. 5
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 30.10.2020
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru
2550/57RM/2020 - UŘ/317/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města - 7. část“ – výběr dodavatele______________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/317/MRA/20
- „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 7. část“
společnosti OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,
IČO: 46342796, s nabídkovou cenou 14 004 000,- Kč bez DPH, cenou
paušálu záručního servisu: 7 200,- Kč bez DPH/rok/výtah, cenou hodiny
servisu v záruční době: 600,- Kč bez DPH, zárukou 120 měsíců a s termínem
realizace výtahu 28 dní
2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v
bytových domech ve vlastnictví města - 7. část “ takto:
2. místo: KONE a.s., Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČO: 0176842, s nabídkovou cenou 14 850 000,- Kč bez DPH,
cenou paušálu záručního servisu: 12 000,- Kč bez DPH/rok/výtah,
cenou hodiny servisu v záruční době: 600,- Kč bez DPH,
zárukou 84 měsíců a s termínem realizace výtahu 25 dní
3. místo: LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53, Nové Město,
735 06 Karviná, IČO: 07588399,
s nabídkovou cenou 18 001 839,- Kč bez DPH,
cenou paušálu záručního servisu: 12 000,- Kč bez DPH/rok/výtah,
cenou hodiny servisu v záruční době: 500,- Kč bez DPH,
zárukou 74 měsíců a s termínem realizace výtahu 37 dní
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pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 5
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/317/MRA/20 - „Rekonstrukce
výtahů v bytových domech ve vlastnictví města - 7. část“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění
přílohy č. 5
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 30.10.2020
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty k podání
námitek proti rozhodnutí o výběru

2551/57RM/2020 - ZPŘ/471/EO/20 - „Instalace mobilního kluziště“ - rozhodnutí o výběru
a o uzavření smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele H + H TECHNIKA, spol. s r.o., se sídlem 683 01
Rousínov, Čechyně 182, IČO: 49436686, který předložil ekonomicky
nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/471/EO/20 - „Instalace
mobilního kluziště“, jak vyplývá z přílohy č. 1
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/471/EO/20 - „Instalace
mobilního kluziště“ s dodavatelem H + H TECHNIKA, spol. s r.o.,
se sídlem 683 01 Rousínov, Čechyně 182, IČO: 49436686, s nabídkovou
cenou 2.902.790,00 Kč včetně DPH (2.399.000,00 Kč bez DPH), v případě
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k
podání námitek proti rozhodnutí o výběru
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
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ukládá
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů dle ust.
§ 122 odst. 3 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 20.10.2020
2. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele na
základě dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona

3. předložit smlouvu k podpisu

Z: vedoucí EO
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
2552/57RM/2020 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města Havířov – 2 - 7 . část" - rozhodnutí o námitkác_______
Rada města Havířova
rozhodla
jako zadavatel veřejných zakázek s názvem: „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města Havířov – 2. část“, „Rekonstrukce výtahů
v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 3. část“, „Rekonstrukce
výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 4. část“,
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města
Havířov – 5. část“, „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví
města Havířov – 6. část“, „Rekonstrukce výtahů v bytových domech
ve vlastnictví města Havířov – 7. část“ o námitkách stěžovatele HOCHTIEF CZ
a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 46678468, proti nastavení
zadávacích podmínek výše uvedených veřejných zakázek, zadávaných formou
užšího řízení, tak, že tyto námitky odmítá, jak vyplývá z přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí
zadavatele o námitkách dle přílohy č. 2
ukládá
odeslat rozhodnutí zadavatele o námitkách, ve znění přílohy č. 2
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 30.10.2020
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2553/57RM/2020 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2021_______________
Rada města Havířova
z důvodu zvýšení efektivity práce Magistrátu města Havířova s účinností
od 1.1.2021
rozhodla
1. změnit v rámci ekonomického odboru Magistrátu města Havířova název
oddělení rozpočtu na oddělení rozpočtu a majetku
2. zrušit v rámci ekonomického odboru Magistrátu města Havířova oddělení
správy majetku s tím, že jeho náplň činnosti bude v rámci ekonomického
odboru Magistrátu města Havířova zajištěna oddělením účetnictví
a oddělením rozpočtu a majetku
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo
zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce), na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance
zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města,
s účinností od 1.1.2021 na 320 zaměstnanců, tj. snížení o 1 zaměstnance
v rámci ekonomického odboru, z důvodu zvýšení efektivity práce Magistrátu
města Havířova po změně organizace práce v rámci ekonomického odboru
ukládá
zapracovat přijaté rozhodnutí do Organizačního řádu Magistrátu města
Havířova
Z: tajemník MMH
T: 12/2020
2554/57RM/2020 - Výběrové řízení na funkci ředitele Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 Ing. R. P. ke dni 27.10.2020
schvaluje
1. podmínky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové
organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov dle Přílohy

42
USNESENÍ
z 57. schůze Rady Města Havířova
konané dne 19.10.2020

2. složení výběrové komise ve složení;
Ing. Josef Bělica, MBA (předseda komise), Ing. Ondřej Baránek,
Mgr. Jana Feberová, Mgr. Daniel Vachtarčík, Ing. Milan Menšík

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

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