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

MMH/151524/2020
Veronika Richterová, DiS. v. r.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

10.11.2020

USNESENÍ
z 58. schůze Rady města Havířova
konané dne 09.11.2020

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 58. schůze Rady města Havířova, konané dne 09.11.2020
2555/58RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 58. schůze RMH, konané dne 09.11.2020
2556/58RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 57. schůze RMH, konané dne 19.10.2020
2557/58RM/2020 - Schválení pořadu 58. schůze RMH, konané dne 09.11.2020
2558/58RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 58. RMH
2559/58RM/2020 - Prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality ve městě Havířově
na období 2017-2020
2560/58RM/2020 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2561/58RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 464/121, k. ú. Bludovice
2562/58RM/2020 - Záměr prodeje pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o.
2563/58RM/2020 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže
2564/58RM/2020 - Prodej pozemků v k. ú. Šumbark - změna usnesení
2565/58RM/2020 - Výkup pozemků v k. ú. Bludovice od paní Lenky Ševčíkové
2566/58RM/2020 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark
2567/58RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 1675, k. ú. Bludovice
2568/58RM/2020 - Pacht pozemku parc. č. 2745, k. ú. Prostřední Suchá
2569/58RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
2570/58RM/2020 - Zrušení usnesení a záměry pronájmu částí nemovitých věcí
2571/58RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2572/58RM/2020 - Zrušení části usnesení a převod nájmu z důvodu prodeje části závodu
2573/58RM/2020 - Ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku dohodou
2574/58RM/2020 - Využití majetku – věci nalezené
2575/58RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO
2576/58RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
2577/58RM/2020 - Informace o porušení zákonem stanovených povinností
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2578/58RM/2020 - Splašková kanalizace - Zásady pro vedení hospodářské činnosti
při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
2579/58RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Zásady pro vedení hospodářské činnosti
při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
2580/58RM/2020 - Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2021
2581/58RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 2021
2582/58RM/2020 - Vodovodní řad Dukla – Provozování vodovodního řadu Dukla
2583/58RM/2020 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2021 Technických
služeb Havířov a.s.
2584/58RM/2020 - KŘMR/413/OKS/20 - Provozování bikesharingu v Havířově – změna
podmínek zadávacího řízení
2585/58RM/2020 - „Park sponzorů – 1. etapa“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 526/OÚR/20
2586/58RM/2020 - Změna v povodňové komisi
2587/58RM/2020 - Změna vedoucích pracovních skupin komunitního plánování
sociálních služeb
2588/58RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace
2589/58RM/2020 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku z evidence
PO SSRZ Havířov
2590/58RM/2020 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci ze státního
rozpočtu v Programu podpory E
2591/58RM/2020 - Souhlas s navýšením nadačního příspěvku od Nadace rozvoje zdraví
2592/58RM/2020 - Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje zdraví – generátor
ozónu
2593/58RM/2020 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020 – projekt
„Vánoční městečko“
2594/58RM/2020 - Změna účelu použití finančního daru
2595/58RM/2020 - Změny realizací projektů Harmonogramu významných celoměstských
akcí v roce 2020
2596/58RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2597/58RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání
dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
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2598/58RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2599/58RM/2020 - Datové centrum – uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 680/ORG/20
2600/58RM/2020 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH
Havířov Životice
2601/58RM/2020 - Změny ve složení Komise rozvojové RMH
2602/58RM/2020 - Zrušení usnesení a pronájem části nemovité věci
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USNESENÍ

z 58. schůze Rady města Havířova, konané dne 09.11.2020
2555/58RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 58. schůze RMH, konané dne 09.11.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 58. schůze Rady města Havířova, konané
dne 09.11.2020
Bc. Alenu OLŠOKOVOU
2556/58RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 57. schůze RMH, konané dne 19.10.2020_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky
dne 19. října 2020.

zápisu

z 57.

schůze

RMH,

která

se

konala

2557/58RM/2020 - Schválení pořadu 58. schůze RMH, konané dne 09.11.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 58. schůze
dne 9. listopadu 2020 dle přílohy.

Rady

města

Havířova,

konané

2558/58RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 58. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
1985/44RM/2020
2087/48RM/2020

Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby
„Přednádražní prostor Havířov“
Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování
Havířova, IV. etapa, P6 lokalita Zákostelí, HavířovBludovice“
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vypouští
úkoly krátkodobé
1170/21RM/2019
2286/51RM/2020
2371/53RM/2020
2445/56RM/2020
2446/56RM/2020
2455/56RM/2020
2491/56RM/2020
2504/57RM/2020
2515/57RM/2020
2516/57RM/2020
2518/57RM/2020
2520/57RM/2020
2521/57RM/2020
2523/57RM/2020
2525/57RM/2020
2526/57RM/2020
2528/57RM/2020
2531/57RM/2020
2532/57RM/2020
2533/57RM/2020
2534/57RM/2020
2535/57RM/2020

Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a
rekondičních pobytů v roce 2020
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.
Prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 126/1,
k. ú. Havířov-město
Zřízení pozemkových služebností
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce,a.s.
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele MŠ Čs. armády Havířov
Stavba č. 10019 – „Snižování spotřeby energie ZŠ
Karolíny Světlé, Havířov“ – právní posouzení možnosti
uplatnění práva z vadného provedení stavby
Nájem části výpravní budovy nádraží pro účely umístění
kabelových tras kamerového systému
Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a
poskytnutými finančními prostředky v příspěvkové
organizaci SSRZ Havířov – kontrolní zjištění
Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům PO za 1. pololetí roku 2020
ZPŘ/111/OÚR/20 ZŠ 1. máje – rekonstrukce školního
hřiště“ - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
521/OÚR/20
Dodatek č. 21 ke Smlouvě na provádění údržby, opravy a
rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě
Havířov
Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2021
Splašková kanalizace - Plány obnovy, investic a údržby
na rok 2021
Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Nad Tratí, Havířov
– Dolní Suchá
Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav
na rok 2021 a Plán financování obnovy vodovodního řadu
na období 2021-2030
Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku
2020
Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Žádost o dodatečný souhlas s přijetím finančního daru od
MFK Havířov
Žádost o souhlas s přijetí dotace z MPSV
Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o
příspěvek z Nadace ČEZ v programu „Neziskovky 2020“
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2536/57RM/2020
2541/57RM/2020
2542/57RM/2020
2547/57RM/2020
2551/57RM/2020
2552/57RM/2020

Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
UŘ/573/MRA/19 - „Sanace obytného domu ul. 1. máje
959/2, Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo
UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města - 1. část“ – vyloučení
uchazeče
UŘ/315/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města - 5. část“ – vyloučení
uchazeče
ZPŘ/471/EO/20 - „Instalace mobilního kluziště“ rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví
města Havířov – 2 - 7 . část" - rozhodnutí o námitkách

2559/58RM/2020 - Prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality ve městě Havířově
na období 2017-2020______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality ve městě
Havířově na období 2017-2020 do konce roku 2021, a to v souvislosti
s prodloužením platnosti dokumentu Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2016 až 2020 do roku 2021 Usnesením vlády ČR č. 652
uložit
1. předložení Závěrečné zprávy o plnění opatření z Koncepce prevence
kriminality ve městě Havířově na období 2017-2020
Z: ředitel MP
T: do 31.03.2021
2. přípravu nové koncepce prevence kriminality na období 2021-2025 v souladu
s novými prioritami a cíli, které budou vládou stanoveny v připravované
Strategii prevence kriminality v ČR a v implementačním Akčním plánu této
strategie na další pětileté období
Z: ředitel MP
T: do 30.11.2021

7
USNESENÍ
z 58. schůze Rady Města Havířova
konané dne 9.11.2020

2560/58RM/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. N.
V.,
trvale
bytem
………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+2
v domě na ul. ……………..…..……..., jehož nájemkyní je její matka p. L. V.
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský
zákoník,
přistoupení p. M.
H.,
trvale
bytem
………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+3
v domě na ul. …………………………, jehož nájemcem je p. M. B.
neschvaluje
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský
zákoník,
přistoupení p. D.
Ch.,
trvale
bytem
………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7,
vel. 1+2 v domě na ul. …………………………, jehož nájemkyní
je jeho babička p. N. S.
2561/58RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 464/121, k. ú. Bludovice___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku
parc. č. 464/121, ostatní plocha, k. ú. Bludovice, nově dle GP označenou
jako parc. č. 464/223, o výměře 25 m2, k. ú. Bludovice, Stavebnímu bytovému
družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá,
IČO: 00415227, k vybudovanému přístupovému chodníku do nebytových
prostor obytného domu na ul. Slunečná 1572/6, Havířov-Podlesí
2562/58RM/2020 - Záměr prodeje pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o._________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku
parc.č. 1197/1 o výměře cca 2 754 m2 (výměra pozemku bude upřesněna na
základě GP) a pozemku parc. č. 1197/2 o výměře 1 m2, katastrální území
Šumbark a to za účelem vybudování zpevněných ploch pro budoucí nájemníky
bytových domů čp. 603 a 604, ul. Opletalova v Havířově- Šumbarku
a pozemku parc. č. 1458 o výměře 1 272 m2, katastrální území Havířov-město
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za účelem zahrady navazující na bytové domy, společnosti Heimstaden Czech
s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,
IČO: 03440435
2563/58RM/2020 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc. č. 2354/1,
k. ú. Havířov-město, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2083-116/2015
a nově označenou jako pozemek parc. č. 2354/10 o výměře 3 m 2,
k. ú. Havířov-město paní Ing. M. Z., bytem …………………………, pod již
postavenou garáží, a to za tržní cenu ve výši 1.870,00 Kč (tj. cca 623,33 Kč/m2)
+ 2.200,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni
povinnosti přiznat daň
2564/58RM/2020 - Prodej pozemků v k. ú. Šumbark - změna usnesení____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost pana P. Ch. o změně údajů kupujícího z fyzické osoby
na osobu právnickou
zrušit usnesení č. 425/14ZM/2020 ze dne 22.06.2020, kterým byl schválen
prodej pozemků parc. č. 1964/2 o výměře 35 m2, parc. č. 1968 o výměře
181 m2 a části pozemku parc. č. 1964/4 odměřenou geometrickým plánem
č. zak. 1982-40/2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1964/7 o výměře
62
m2,
katastrální
území
Šumbark,
panu
P.
Ch.,
bytem …………………………, za účelem zřízení zpevněné plochy pro
odstavení vozidel a rozšíření stavby skladu náhradních dílů, a to za tržní cenu
ve výši 517,00 Kč/m2, celkem tedy za 143.726,00 Kč + 2.000,00 Kč
za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat
daň
schválit prodej pozemků parc. č. 1964/2 o výměře 35 m2, parc. č. 1968
o výměře 181 m2 a části pozemku parc. č. 1964/4 odměřenou geometrickým
plánem č. zak. 1982-40/2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1964/7
o výměře 62 m2, katastrální území Šumbark,
panu
P.
Ch.,
IČO: 02983303, za účelem zřízení zpevněné plochy pro odstavení vozidel
a rozšíření stavby skladu náhradních dílů, a to za tržní cenu ve výši
517,00 Kč/m2, celkem tedy za 143.726,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování
znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
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2565/58RM/2020 - Výkup pozemků v k. ú. Bludovice od paní Lenky Ševčíkové_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup pozemků
parc.č 199/2, lesní pozemek o výměře 1402 m2, včetně trvalých porostů
parc.č. 202/90, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1095 m2,
parc.č. 202/91, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 306 m2,
parc.č. 202/93, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1171 m2,
parc.č. 202/95, ost.plocha, zeleň o výměře 1679 m2,
parc.č. 202/97, ost.plocha, zeleň o výměře 4318 m2
parc.č. 219/2, ost.plocha, zeleň o výměře 29 m2,
parc.č. 223/2, ost.plocha, zeleň o výměře 105 m2,
parc.č. 229/2, ost.plocha , zeleň o výměře 75 m2,
parc.č. 234/4, ost.plocha, zeleň o výměře 1240 m2,
parc.č. 521/7, ost.plocha , zeleň o výměře 151 m2, o celkové výměře 11 121 m2,
katastrální území Bludovice, které užívají občané města Havířova ve vlastnictví
paní L. Š., bytem …………………………, a to za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 3.392.020,00 Kč
2566/58RM/2020 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark_________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark o výměře
34 m2, panu D. S., bytem ………………………… k již postavenému
prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin a smíšeného zboží
2567/58RM/2020 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 1675, k. ú. Bludovice__________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 1675, katastrální území Bludovice o výměře
cca 30 m2, panu M. O., bytem …………………………, za účelem stání
vozidla, složení materiálu a údržby pozemku na dobu 5 let od 01.12.2020
s možností
jejího prodloužení, za podmínek stanovených odborem
komunálních služeb
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
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ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2568/58RM/2020 - Pacht pozemku parc. č. 2745, k. ú. Prostřední Suchá___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 2745, zahrada o výměře 1 911 m2,
k. ú. Prostřední Suchá, panu O. P., …………………………, paní D. V.,
…………………………, panu A. A., …………………………, za účelem
užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností
od 1. 1. 2021, s podmínkou ukončení pachtu v jednoměsíční výpovědní lhůtě
z důvodu zařazení pozemku parc. č. 2745, k. ú. Prostřední Suchá, v plochách
VS – plochy smíšené výrobní (PS-P6) – lokalita Pod Plynárnou, za pachtovné
ve výši 12.666,00 Kč/rok
a
ukončení pronájmu pozemku parc. č. 2745, zahrada o výměře 1 911 m2,
k. ú. Prostřední Suchá, s panem I. Z., …………………………, s paní D. V.,
…………………………, s panem A. A., …………………………, dohodou
ke dni 31.12.2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o pachtu pozemku a dohody o ukončení nájmu pozemku
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o pachtu pozemku a dohodu
o ukončení nájmu pozemku v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.03.2021
2569/58RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc. č. 4558, 4560, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení,
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umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x35 v chráničce DVR100 v rámci
stavby č. IP-12-8024773/VB4 Havířov, Formanská č. parc. 4556/4, NNk
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,00 m2 dle GP
č. 2413-252/2020 ze dne 16. 7. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se 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: 31.03.2021
2570/58RM/2020 - Zrušení usnesení a záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH ze dne 17. 8. 2020 č. 2289/51RM/2020 ve věci pronájmu části
nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 113,04 m2
(z toho společné prostory o výměře 17,21 m2) v 1. poschodí zdravotního
střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí, p. M. B., IČO:75557541
schvaluje
1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o celkové výměře 113,04 m2
(z toho společné prostory o výměře 17,21 m2)
v 1. poschodí zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina
Havířov-Podlesí

1595/2b,

2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,20 m2
v suterénu domu ul. Lipová 729/5, Havířov-Město, p. P.
jako sklad pro vlastní potřebu
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B.,

2571/58RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. 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, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
2. pronájem 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,
za podmínek:
- nájemné 104.653,00 Kč bez DPH ročně
- nájem na dobu určitou do 31. 1. 2031
- zřízení samostatného měření el. energie
- uzavřením nájemní smlouvy se ruší smlouva o umístění zařízení
2572/58RM/2020 - Zrušení části usnesení a převod nájmu z důvodu prodeje části závodu____
Rada města Havířova
ruší
část usnesení Rady města Havířova ze dne 19. 10. 2020 č. 2508/57RM/2020,
bod 2., ve věci záměru 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
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje části závodu (§ 2175 Občanského zákoníku)
k části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 83,56 m2
v přízemí obytného domu ul. Fibichova 227/21, Havířov-Město, z nájemce
spol. OPTYS, spol. s r.o., IČO: 42869048, na paní M. K.,
IČO: 42020930
schvaluje
- účel: prodejna výtvarných potřeb a papírnictví
- nájemné 2.412,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2021
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2573/58RM/2020 - Ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku dohodou______________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 335, k. ú. Šumbark, vypůjčiteli
Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska v Havířově, IČO: 48806030,
dohodou k 31. 12. 2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody
o ukončení výpůjčky
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o ukončení výpůjčky
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2574/58RM/2020 - Využití majetku – věci nalezené_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabytí nalezených movitých věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
odprodej použitelných věcí dle přílohy č. 1, nabytých jako věci nalezené
2575/58RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- nepeněžitý dar – obědy pro žáky školy využívající školní družinu v období
od 29. 9. 2020 do 2. 10. 2020 ve výši 25 440,00 Kč od společnosti
VINAMET CZ, s.r.o., Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město,
IČO: 26845148
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2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČO: 62331221
- finanční dar ve výši 5 000,00 Kč od fyzické osoby na rozšíření vzdělávacích
služeb školy a volnočasové aktivity žáků ve školním roce 2020/2021
3. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131
- finanční dar ve výši 5 000,00 Kč od Nadačního fondu Teplo na dlani,
Konzumní 298/6 a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 61974706 k uhrazení
vstupného a dopravy na exkurzi pro 32 žáků
4. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698
- finanční dar ve výši 500,00 Kč od fyzické osoby na zakoupení hraček
či pomůcek pro děti MŠ
2576/58RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí_____
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
Františka Hrubína 1537/5, Havířov-Podlesí, 736 01, IČO: 61988723
- kopírovací stroj KonicaMinolta Bizhub 211, výr. číslo 02104946, inventární
číslo 80/22, rok pořízení 2007, pořizovací cena 60 380,60 Kč včetně DPH,
zůstatková cena 0,00 Kč
2577/58RM/2020 - Informace o porušení zákonem stanovených povinností_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
porušení zákonem stanovených povinností vedoucím odboru školství a kultury
Magistrátu města Havířova PhDr. Pavlem Hamzou, na které byl upozorněn
tajemníkem Magistrátu města Havířova dne 16.9.2020 a 2.11.2020 dle Přílohy
1a2
odvolává
podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, PhDr. Pavla Hamzu z funkce vedoucího odboru školství a kultury
Magistrátu města Havířova s tím, že výkon jeho funkce končí dnem
následujícím po doručení odvolání
Z: tajemník MMH
T: 30.11.2020
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bere na vědomí
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího úředníka –
vedoucího odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova
2578/58RM/2020 - Splašková kanalizace - Zásady pro vedení hospodářské činnosti
při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu______________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro vedení hospodářské činnosti při provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu s účinností od 09.11.2020, ve znění dle přílohy
2579/58RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Zásady pro vedení hospodářské činnosti
při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu______________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro vedení hospodářské činnosti při provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu, a to s účinností od 09.11.2020, ve znění dle přílohy
2580/58RM/2020 - Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2021_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Plán hospodářské činnosti
při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2021, dle přílohy
2581/58RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 2021__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Plán hospodářské činnosti
při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 2021, dle přílohy
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2582/58RM/2020 - Vodovodní řad Dukla – Provozování vodovodního řadu Dukla___________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o provozování vodovodního řadu, ve znění dle přílohy,
se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461,
736 29 Havířov-Město, IČO: 25375601, na provozování vodovodního řadu
Dukla, za paušální cenu 17 090,90 Kč/měsíc bez DPH (tj. 20 680,- Kč s DPH),
která bude zahrnuta do ceny pro vodné, na opravy a údržbu vodovodního řadu,
dle platného ceníku na daný kalendářní rok provozovatele, s platností smlouvy
ode dne jejího uzavření a účinností ode dne uveřejnění smlouvy v Registru
smluv na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Smlouvy o
provozování vodovodního řadu se společností Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 11/2020
2583/58RM/2020 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2021 Technických
služeb Havířov a.s.________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Ceník poskytovaných služeb na rok 2021 Technických služeb Havířov a.s.,
dle přílohy č. 2
2. uzavření dodatku č. 23 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, při nakládání
s komunálním odpadem ve městě Havířově ze dne 21.12.1998 uzavřené mezi
statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s.,
IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město, kterým se
upravuje článek IV. Ceny v souladu se změnami Ceníku poskytovaných
služeb pro rok 2021 dle přílohy č. 2
3. uzavření dodatku č. 28 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 ze dne
30.06.1997 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností
Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461,
736 01 Havířov – Město, kterým se upravuje článek I. Předmět smlouvy
(změna Plánu zimní údržby) a článek II. Cena v souladu se změnami Ceníku
poskytovaných služeb pro rok 2021 dle přílohy č. 2
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4. uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 72/MH/01 ze dne 09.02.2001
uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby
Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město,
kterým se upravuje článek II. Ceny v souladu se změnami Ceníku
poskytovaných služeb pro rok 2021 dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 28
ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 23 ke smlouvě o dílo
č. E/ŽP/1012/98, dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 72/MH/01
Z: vedoucí OKS
T: 12/2020
2584/58RM/2020 - KŘMR/413/OKS/20 - Provozování bikesharingu v Havířově – změna
podmínek zadávacího řízení________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 2310/51RM/2020 ze dne 17.08.2020 týkajícího se schválení
zahájení zadávacího řízení na koncesi malého rozsahu na služby „Provozování
bikesharingu v Havířově“ v části „s c h v a l u j e“ bod 11. další podmínky,
takto:
- provoz bikesharingu v měsících duben až listopad v letech 2021 - 2022
- provozování 200 ks městských kol uchazečem, vč. možnosti navýšení počtu
kol uchazečem, dle požadavku zadavatele
- vybavení kol: nízkým nástupem, přední a zadní svítilnou, třístupňovou
přehazovačkou, dvěma účinnými nezávislými brzdami, předním a zadním
blatníkem, nastavitelnou polohou sedla, stojánkem pro odstavení kola,
nosičem na drobná zavazadla, případně košíkem, zvukovou signalizací – např.
zvonkem, GPS lokátorem s datovým přenosem do softwarové aplikace
a integrovaným elektronickým zámkem
- prvních 15 minut výpůjčky uživatelům zdarma a následujících 30 minut
za cenu max. 25 Kč vč. DPH
- zadavatel je povinen si před uzavřením smlouvy vyžádat od Ministerstva
financí ČR stanovisko k jejímu uzavření
- zadavatel poskytne vybranému uchazeči bezúplatně nevýhradní oprávnění
užít logo města pro označení kol k provozu bikesharingu
- smlouva o provozování bikesharingu bude uzavřena pouze v případě,
že Zastupitelstvo města Havířova schválí financování provozování
bikesharingu v roce 2021
- smlouva o provozování bikesharingu v roce 2021 nabude účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv
- smlouva o provozování bikesharingu v roce 2022 nabude účinnosti nejdříve
poté, co Zastupitelstvo města Havířova schválí financování provozování
bikesharingu pro tento rok
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- v případě, že financování provozování bikesharingu v roce 2022 nebude
Zastupitelstvem města Havířova schváleno do 14.01.2022, smlouva
o provozování bikesharingu k tomuto datu skončí
- smluvní pokuty dle Přílohy
2585/58RM/2020 - „Park sponzorů – 1. etapa“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 526/OÚR/20___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 526/OÚR/20 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 433 564,43 Kč bez DPH
(524 612,96 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 526/OÚR/20 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -504 602,40 Kč bez DPH
(-610 568,90 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 526/OÚR/20 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 526/OÚR/20 na provedení stavby
„Park sponzorů – 1. etapa“ v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení
se společností Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66/1461,
736 01 Havířov - Město, IČO: 25375601
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 526/OÚR/20 ze dne 30. 7. 2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 526/OÚR/20
ze dne 30. 7. 2020
Z: vedoucí OÚR
T: 11/2020
2586/58RM/2020 - Změna v povodňové komisi________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
pana
Ing.
R.
ke dni 10.11.2020

P.

z

Povodňové
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komise

města

Havířova

2587/58RM/2020 - Změna vedoucích pracovních skupin komunitního plánování
sociálních služeb_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana L. S. na funkci vedoucího pracovní skupiny komunitního
plánování „Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny“
rezignaci paní Mgr. J. T. W. na funkci vedoucí pracovní skupiny komunitního
plánování „Senioři“
rezignaci paní Bc. L. K. na funkci vedoucí pracovní skupiny komunitního
plánování „Osoby se zdravotním postižením“
jmenuje
paní M. H. na pozici vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování „Osoby
v přechodné krizi a etnické menšiny“
paní Bc. U. A. K. na pozici vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování
„Senioři“
paní Mgr. B. K. na pozici vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování
„Osoby se zdravotním postižením“
2588/58RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace___________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti a přijetí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020
na úhradu mimořádných odměn v souvislosti s epidemií COVID-19
pro pracovníky na pozicích referent sociálních věcí vykonávající agendu
sociálně-právní ochrany dětí
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka podpisem žádosti
o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu
Z: vedoucí OSV
T: listopad 2020
konstatuje
skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova
je výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020 zajišťován
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27 zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
včetně vedoucí tohoto oddělení a jedné administrativní pracovnice, jednoho
zaměstnance, který se zabývá náhradní rodinnou péčí a jeho plat je dotován
ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče a 0,5 úvazkem vedoucí odboru
2589/58RM/2020 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku z evidence
PO SSRZ Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov (SSRZ Havířov), 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a,
IČO: 00306754, vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence
a fyzicky, konkrétně:
1. 1 ks klimatizační jednotky Toshiba, model RAV-262AH8-PE, v pořizovací
ceně 129.350,00 Kč, evidovaný pod inventárním číslem 220049
(ev. číslo 22030043), rok pořízení 1999, zůstatková hodnota 0,00 Kč,
2. 1 ks klimatizační jednotky Toshiba, model RAV-262AH8-PE, v pořizovací
ceně 129.350,00 Kč, evidovaný pod inventárním číslem 2200062
(ev. číslo 22030042), rok pořízení 1999, zůstatková hodnota 0,00 Kč.
2590/58RM/2020 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci ze státního
rozpočtu v Programu podpory E____________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu na rok 2020 na financování trvání vícenákladů a výpadků finančních
zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E)
Z: ředitel DsH
T: listopad 2020
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2591/58RM/2020 - Souhlas s navýšením nadačního příspěvku od Nadace rozvoje zdraví_____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583,
navýšení nadačního příspěvku určeného na nákup ochranných pomůcek,
dezinfekce, výpočetní techniky pro vzdálenou správu pracovníků příspěvkové
organizace a výpočetní techniky pro zajištění vzdálené komunikace s klienty,
o 100 000,00 Kč, tj. na celkovou výši 450 000,00 Kč od Nadace rozvoje zdraví,
Sousední 1019/5, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 60784458
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Dodatku č. 2 k Darovací smlouvě o poskytnutí
nadačního příspěvku
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2020
2592/58RM/2020 - Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje zdraví – generátor
ozónu__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583,
přijetí věcného daru - generátor ozónu AIRCLEAN 10G-WL o výkonu
ozónování 10.000 mg/h v hodnotě 4 789,00 Kč od Nadace rozvoje zdraví,
Sousední 1019/5, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 60784458
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Darovací smlouvy
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2020
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2593/58RM/2020 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020 – projekt
„Vánoční městečko“______________________________________________
Rada města Havířova
ruší
v plném rozsahu realizaci projektu „Vánoční městečko Havířov 2020“,
v termínu od 27. 11. 2020 do 20. 12. 2020, schváleného v Harmonogramu
významných celoměstských akcí pro rok 2020, dle důvodové zprávy.
2594/58RM/2020 - Změna účelu použití finančního daru________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městskému kulturnímu středisku Havířov,
IČO: 00317985, změnu účelu použití finančního daru a podání žádosti
poskytovateli:
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 k realizaci projektu
„Vánoční městečko 2020“ – změna účelu
použití k realizaci projektu „Silvestrovskonovoroční ohňostroj Havířov 2020/2021“

specifikace daru:

2595/58RM/2020 - Změny realizací projektů Harmonogramu významných celoměstských
akcí v roce 2020__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zrušení
realizace
projektů
v náhradních
termínech „Harmonogramu
významných celoměstských akcí v roce 2020“ z důvodu mimořádných opatření
Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií Covid-19,
dle důvodové zprávy. Zrušené projekty:
a) Májové dny – Cesta do historie z 1. 5. 2020 na 28. 9. 2020
b) Festival barev z 13. 6. 2020 na 27. 9. 2020
c) Umělci ve filmu ze 4. – 10. 5. 2020 na 15. – 21. 10. 2020
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schvaluje
změny termínů a forem realizací projektů „Harmonogramu významných
celoměstských akcí v roce 2020“ z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR
a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií Covid-19,
dle důvodové zprávy. Projekty v náhradních termínech:
a) Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů
b) Ocenění osobností ve vybraných oblastech společenského života
a udělení Ceny města Havířova za rok 2019
2596/58RM/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 Česká 1201/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
b) Byt č. 12 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
c) Byt č. 3 o velikosti 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město
pořadí žadatelů: 1. …………………………
d) Byt č. 4 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
e) Byt č. 18 o velikosti 1+1na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
f) Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 712/109, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
g) Byt č. 18 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
h) Byt č. 9 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10,
Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
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i) Byt č. 18 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
j) Byt č. 2 o velikosti 0+2 na ulici Jurije Gagarina 1507/24, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
k) Byt č. 7 o velikosti 0+2 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
l) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1189/16, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
m) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Lípová 604/18, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
n) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
o) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Jana Žižky 805/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
p) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 981/34, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
q) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1101/79, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
r) Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1165/14,
Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
s) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1113/6,
Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
t) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1152/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
u) Byt č. 51 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
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v) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 475/27, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
w) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 765/123, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
x) Byt č. 34 o velikosti 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
y) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Petra Bezruče 1545/5, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………,
3. …………………………
z) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1105/24, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. …………………………,
2. …………………………
aa) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 273/19,
Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
bb) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 273/19,
Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
cc) Byt č. 28 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
dd) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
ee) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
ff) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici V. K. Klicpery 289/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
gg) Byt č. 6 o velikosti 1+4 na ulici Moravská 429/27, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………………………
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
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2597/58RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání
dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_____________________________

Rada města Havířova
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. 10. 2020 a 1. 11. 2020
dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2
2598/58RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 30. 11. 2020 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1
2599/58RM/2020 - Datové centrum – uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 680/ORG/20_
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu kupní smlouvy č. 680/ORG/20 ze dne 26. 10. 2020 na dodávku
„Datové centrum“ tak, že bez vlivu na cenu dojde k záměně dvou položek
předmětu plnění v rozsahu Přílohy č. 1, neboť původní položky předmětu
plnění není dodavatel bez vlastního zavinění schopen dodat z důvodu
nedostupnosti na straně výrobce
2. uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 680/ORG/20 ze dne 26. 10. 2020
na dodávku „Datové centrum“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení
s dodavatelem OKsystem a.s., se sídlem 140 21 Praha 4 - Nusle, Na Pankráci
1690/125, IČO: 27373665
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1
ke kupní smlouvě č. 680/ORG/20 ze dne 26. 10. 2020
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 680/ORG/20
ze dne 26. 10. 2020
Z: vedoucí ORG
T: 11/2020
2600/58RM/2020 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH
Havířov Životice_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1) dle návrhu
E. D., velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov Životice (viz
Příloha č.2) dle návrhu M. S., velitele JSDH Havířov Životice, v souladu
s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru dobrovolných
hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou města Havířova
usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011
ukládá
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů dle
přílohy č. 1 a č.2
Z: vedoucí KP
T: 30.11.2020
2601/58RM/2020 - Změny ve složení Komise rozvojové RMH____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana JUDr. M. J. na funkci předsedy a člena Komise rozvojové Rady
města Havířova, ke dni 31.10.2020
jmenuje
do funkce předsedy Komise rozvojové Rady města Havířova pana K. K..
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2602/58RM/2020 - Zrušení usnesení a pronájem části nemovité věci______________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH ze dne 19. 10. 2020 č. 2509/57RM/2020 ve věci pronájmu části
nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 60,36 m2
v suterénu obytného domu ul. V. K. Klicpery 288/4, Havířov-Šumbark,
p. M, H,, bytem …………………………
schvaluje
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 60,36
m2 v suterénu obytného domu ul. V. K. Klicpery 288/4, Havířov-Šumbark,
spolku NatEli dance, z.s., sídlo: Chatařská 369/3, Havířov-Dolní Suchá, za
podmínek:
- účel: volnočasové aktivity mládeže
- nájemné: 300,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

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

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