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USNESENÍ
z 59. schůze Rady města Havířova
konané dne 30.11.2020

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 59. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.11.2020
2603/59RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 59. schůze RMH, konané dne 30.11.2020
2604/59RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 58. schůze RMH, konané dne 09.11.2020
2605/59RM/2020 - Schválení pořadu 59. schůze RMH, konané dne 30.11.2020
2606/59RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 59. RMH
2607/59RM/2020 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního
fondu – návrh na rok 2021
2608/59RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2609/59RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu
s příslibem zaplacení ve splátkách
2610/59RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2611/59RM/2020 - UŘ/441/MRA/20 - „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28,
Havířov-Podlesí“ - rozhodnutí o vyloučení
2612/59RM/2020 - UŘ/440/MRA/20 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slezská 2-4,
č. p. 766, 767, Havířov-Město“ - rozhodnutí o vyloučení
2613/59RM/2020 - UŘ/439/MRA/20 - „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8
a Palackého 2, Havířov“ - rozhodnutí o vyloučení
2614/59RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - určení auditorské společnosti
2615/59RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – změna člena dozorčí rady
2616/59RM/2020 - Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné
pro volební období 2021–2025
2617/59RM/2020 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2020
2618/59RM/2020 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021
2619/59RM/2020 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
2620/59RM/2020 - Žádost o proplacení nákladů na projekt MISS RENETA 2020
2621/59RM/2020 - Udělení ocenění osobnostem společenského života za rok 2019 – schválení
poskytnutí darů
2622/59RM/2020 - Oprava chyb ve faktických údajích textu usnesení
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2623/59RM/2020 - Žádost o proplacení nákladů na projekt Havířovská desítka 2020
2624/59RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – sportovní oblast
2625/59RM/2020 - Vyřazení investičního majetku - MŠ Sukova Havířov
2626/59RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - ZŠ Gorkého Havířov
2627/59RM/2020 - MŠ „U kamarádů“ Havířov - navýšení příspěvku na provoz 2020 - pořízení
účetního programu GORDIC
2628/59RM/2020 - Dodatek č. 3 ke „Smlouvě č. 500/OKS/18 o nájmu nemovitých věcí
2629/59RM/2020 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků
2630/59RM/2020 - Dopravní obslužnost města Havířova a vybraných obcí městskou
autobusovou dopravou po r. 2023
2631/59RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Smlouva o zpracování osobních údajů
se společností Technické služby Havířov a.s.
2632/59RM/2020 - Uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje
2633/59RM/2020 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 148 z Operačního
programu Životní prostředí
2634/59RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov – Šumbark“ – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 527/OÚR/20
2635/59RM/2020 - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci části stavby „Chytré a bezpečné
křižovatky ve statutárním městě Havířov“
2636/59RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů
2637/59RM/2020 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
2638/59RM/2020 - Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova – aktualizace statutu
2639/59RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
2640/59RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
2641/59RM/2020 - Žádost společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o.
2642/59RM/2020 - Žádost společnosti IAN PERFEKT, s.r.o.
2643/59RM/2020 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas
se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku
2644/59RM/2020 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí mimořádné
dotace ze státního rozpočtu
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2645/59RM/2020 - Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje zdraví
– elektromagnetický přístroj
2646/59RM/2020 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova
2647/59RM/2020 - Navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov
2648/59RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1229/2, k. ú. Bludovice
2649/59RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně
2650/59RM/2020 - Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1793,
k. ú. Dolní Suchá
2651/59RM/2020 - Prodej části pozemku parc. č. 306/1, k. ú. Bludovice
2652/59RM/2020 - Prodej části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Bludovice
2653/59RM/2020 - Prodej části parkoviště od spol. Tesco Stores ČR a.s. a zřízení věcných
břemen
2654/59RM/2020 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark
2655/59RM/2020 - Pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark
2656/59RM/2020 - Výpůjčka a zřízení věcného břemene na pozemcích Moravskoslezského
kraje pro účely výstavby veřejného osvětlení
2657/59RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČD
– Telematika a.s.
2658/59RM/2020 - Výpověď smluv o dodávce vody z vodovodní přípojky - bývalý areál
dolu Dukla
2659/59RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovité věci a záměry pronájmu
2660/59RM/2020 - Pronájem budovy zámku
2661/59RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2662/59RM/2020 - Pronájem části nemovité věci – zrušení usnesení
2663/59RM/2020 - Výsledek veřejné soutěže
2664/59RM/2020 - Zrušení uplatnění inflace za rok 2019
2665/59RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci
2666/59RM/2020 - Odkoupení majetku od společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.
2667/59RM/2020 - Jmenování členů likvidační komise
2668/59RM/2020 - Smlouva o provozování kluziště
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2669/59RM/2020 - Vyhodnocení participativního rozpočtu r. 2020
2670/59RM/2020 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova
2671/59RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 117. – 162.
2672/59RM/2020 - Rozpočet města Havířova na rok 2021
2673/59RM/2020 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2022 a 2023
2674/59RM/2020 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva
města Havířova v roce 2021
2675/59RM/2020 - Písemnost adresovaná ZMH
2676/59RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH
2677/59RM/2020 - Poskytnutí peněžitého daru – Cena města Havířova za rok 2019
2678/59RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova ke změnám v návrhu
bezpečnostního programu společnosti Molnlycke Health Care
ProcedurePark s.r.o.
2679/59RM/2020 - Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 14.12.2020
2680/59RM/2020 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města
2681/59RM/2020 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí“
- zahájení zadávacího řízení
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USNESENÍ

z 59. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.11.2020
2603/59RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 59. schůze RMH, konané dne 30.11.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 59. schůze Rady města Havířova, konané
dne 30.11.2020
Róberta MASAROVIČE, MsC.
2604/59RM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 58. schůze RMH, konané dne 09.11.2020_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky
dne 9. listopadu 2020.

zápisu

z 58.

schůze

RMH,

která

se

konala

2605/59RM/2020 - Schválení pořadu 59. schůze RMH, konané dne 30.11.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 59. schůze Rady města Havířova, konané dne 30. listopadu
2020 dle přílohy.
2606/59RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 59. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
2141/48RM/2020

Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního
majetku a použitím fondu investic Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace
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2325/51RM/2020
2403/53RM/2020
2472/56RM/2020

Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení
svěřeného majetku
Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku
a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace
Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

vypouští
úkoly krátkodobé
1873/41RM/2020
2076/48RM/2020
2294/51RM/2020
2356/53RM/2020
2442/56RM/2020
2443/56RM/2020
2444/56RM/2020
2456/56RM/2020
2466/56RM/2020
2468/56RM/2020
2488/56RM/2020
2503/57RM/2020
2505/57RM/2020
2506/57RM/2020
2514/57RM/2020
2567/58RM/2020
2577/58RM/2020
2585/58RM/2020
2588/58RM/2020
2590/58RM/2020
2591/58RM/2020
2592/58RM/2020

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření
MK Výletní včetně chodníku“
Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti – IV.
Etapa
Bezúplatný převod majetku zřizovateli a vynětí majetku
z hospodaření PO – SSRZ Havířov
Poskytnutí investičních dotací tenisovým klubům na
spolufinancování výstavby tenisových hal
Pronájem pozemku parc. č. 1960, k. ú. Havířov-město
Výpůjčka části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice
Výpůjčka části pozemku parc. č. 1468, k. ú. Havířovměsto
Návrh na stanovení platu ředitelům ZŠ Moravská
Havířov, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov
Vodovodní řad Dukla - Smluvní vztahy se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za
rok 2020
OŘ/411/ORG/20 - „Software pro datové centrum“ rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy
Prodej pozemku parc. č. 4076, k. ú. Havířov-město
Služebnost vyhrazeného parkování v rámci stavby
„Chodník MK Selská“
Zrušení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku
parc. č. 362, k. ú. Dolní Datyně
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na
vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Čs. armády Havířov
Výpůjčka části pozemku parc. č. 1675, k. ú. Bludovice
Informace o porušení zákonem stanovených povinností
„Park sponzorů – 1. etapa“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. 526/OÚR/20
Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové
dotace
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou
dotaci ze státního rozpočtu v Programu podpory E
Souhlas s navýšením nadačního příspěvku od Nadace
rozvoje zdraví
Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje
zdraví – generátor ozónu
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2607/59RM/2020 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního
fondu – návrh na rok 2021_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2021 včetně
finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2021 dle příloh
č. 1 a č. 2
vzít na vědomí zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice
do domovního fondu města Havířova na rok 2021
2608/59RM/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. 14 o velikosti 1+1na ulici Majakovského 880/14, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….
b) Byt č. 32 o velikosti 1+1 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….
c) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg na ulici Hornická 680/65,
Havířov – Prostřední Suchá
pořadí žadatelů: 1. ……………….
d) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 874/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
e) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 971/26, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
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f) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 578/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3……………….
g) Byt č. 19 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1152/2,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….
h) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1089/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
i) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 764/125, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………….,
2. ……………….,
3. ……………….
j) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 991/46, 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
2609/59RM/2020 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu
s příslibem zaplacení ve splátkách___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 12. 2020 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
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2610/59RM/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 14. 12. 2020 a k 31. 12. 2020 končí nájemní smlouva,
dle přílohy č. 1
2611/59RM/2020 - UŘ/441/MRA/20 - „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28,
Havířov-Podlesí“ - rozhodnutí o vyloučení____________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníků: HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5,
Plzeňská 16/3217, PSČ 15000, IČO: 46678468 a BDSTAV MORAVA s.r.o., se
sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 26807947, z účasti v zadávacím řízení
UŘ/441/MRA/20 - „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, HavířovPodlesí“, neboť údaje a doklady předložené těmito účastníky nesplňují zadávací
podmínky, účastníci je ve stanovené lhůtě nedoložili a nebyly účastníky
zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, s tím, že bližší specifikace důvodů pro vyloučení jednotlivých
účastníků je uvedena v přílohách č. 1, 6 a 7
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí
zadavatele o vyloučení obou účastníků z účasti v zadávacím řízení dle přílohy
č. 6 a 7.
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníků z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 6 a 7.
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
T: 07.12.2020
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2612/59RM/2020 - UŘ/440/MRA/20 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slezská 2-4,
č. p. 766, 767, Havířov-Město“ - rozhodnutí o vyloučení_________________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníka: HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5,
Plzeňská 16/3217, PSČ 15000, IČO: 46678468, z účasti v zadávacím
UŘ/440/MRA/20 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slezská 2 - 4,
č. p. 766, 767, Havířov-Město“, neboť údaje a doklady předložené tímto
účastníkem nesplňují zadávací podmínky, účastník je ve stanovené lhůtě
nedoložil a nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na
základě žádosti podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že bližší specifikace důvodů pro
vyloučení účastníka je uvedena v přílohách č. 1 a 4
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí
zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 4.
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění
přílohy č. 4.
Z: vedoucí investičně
-provozního odboru
T: 07.12.2020
2613/59RM/2020 - UŘ/439/MRA/20 - „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8
a Palackého 2, Havířov“ - rozhodnutí o vyloučení______________________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení účastníka: RI OKNA a. s., se sídlem Úkolky 1055, 69 681 Bzenec,
IČO: 607 24 862, z účasti v zadávacím UŘ/439/MRA/20 - „Výměna oken
a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“, neboť údaje
a doklady předložené tímto účastníkem nesplňují zadávací podmínky, účastník
je ve stanovené lhůtě nedoložil a nebyly účastníkem zadávacího řízení
objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím,
že bližší specifikace důvodů pro vyloučení účastníka je uvedena v přílohách
č. 1 a 3
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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: 07.12.2020
2614/59RM/2020 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - určení auditorské společnosti_____________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631 (dále jen „MRA, s.r.o.“)
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece
schvaluje
určení auditorské společnosti k povinnému ověření řádné účetní závěrky MRA,
s.r.o. za rok 2020, a to společnost WARIDO Audit s.r.o., se sídlem Na Prádle
3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26844257, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 50252,
vykonávající audit na základě Smlouvy o auditu č. 71/19/a ze dne 18. 10. 2019,
dle přílohy č. 1
2615/59RM/2020 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – změna člena dozorčí rady________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město,
Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664
(dále jen „společnost TSH a.s.“),
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volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece
odvolává
z funkce členky dozorčí rady společnosti TSH a.s.:
Mgr.
D.
K.
(předsedkyni),
dat.
nar.
……………….,
bytem ………………………….. s tím, že výkon funkce končí dnem
30.11.2020
bere na vědomí
podle § 451 a § 452 zákona o obchodních korporacích upozornění
Ing. J. S., že je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby
se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání,
jako je předmět podnikání společnosti TSH a.s.
volí
do funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s. ode dne 1.12.2020:
Ing. J. S., dat. nar. ………………., bytem ………………………….
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí KP
T: 12/2020
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy dozorčí
rady společnosti TSH a.s.
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 01/2021
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 02/2021
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2616/59RM/2020 - Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné
pro volební období 2021–2025______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova uložit členům Zastupitelstva města Havířova
navrhnout 36 kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné na příští
čtyřleté volební období 2021 – 2025 v souladu s § 60 odst. 1 a § 64 odst. 4
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, které
stanoví následující podmínky pro kandidáta:
- je občanem České republiky a je starší 30 let
- je plně svéprávný a je bezúhonný,
- jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci
řádně zastávat,
- je přihlášen k trvalému pobytu nebo pracuje na území města Havířova
nebo v obvodu Okresního soudu v Karviné
Z: členové ZMH
T: odevzdat na OPS
do 08.01.2021
2617/59RM/2020 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2020___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
I. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích:
a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie:
- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“
L. S.
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou a obětavou činnost
pro osoby v nepříznivé sociální situaci
- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“
1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havířov-Životice
- jmenovaná jednotka obdrží ocenění za dobrovolnou hasičskou
činnost, kterou se zasloužili o pomoc svým spoluobčanům, kteří se
ocitli v ohrožení zdraví či života, zejména za náročný zásah u požáru
bytu v Havířově-Šumbarku na ul. Slovenského národního povstání
dne 18. 5. 2020
2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město
- jmenovaná jednotka obdrží ocenění za dobrovolnou hasičskou
činnost, kterou se zasloužili o pomoc svým spoluobčanům, kteří se
ocitli v ohrožení zdraví či života, zejména za náročný zásah u požáru
bytu v Havířově-Šumbarku na ul. Slovenského národního povstání
dne 18. 5. 2020
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3. ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum Havířov
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobou a přínosnou
dobrovolnickou činnost na území města Havířova a mimořádnou
pomoc potřebným v epidemiologické situaci v ČR
4. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, středisko LUNA
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za mimořádné nasazení
a obětavou činnost celého kolektivu zaměstnanců v době vyhlášení
nouzového stavu v ČR, kteří velkou měrou přispívali nejen zdravotní
péčí, ale také poskytovali nemalou psychickou oporu svým klientům
b) Kulturní oblast – kategorie:
- „Osobnost kultury“
Bc. H. D.
- jmenovaná obdrží ocenění za obětavé naplnění poslání kronikáře
psaním historie města Havířova
c) Oblast volnočasových aktivit - kategorie:
- „Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“
Bc. E. K.
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobý rozvoj volnočasových
aktivit ve městě Havířově a mimořádné nasazení v epidemiologické
situaci v ČR
d) Sportovní oblast - kategorie
- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“
1. Č. Š. (fotbal, FK Gascontrol Havířov, z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní práci ve prospěch
havířovského fotbalu
2. J. R. (vzpírání)
- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní aktivní práci ve prospěch
havířovského vzpírání
II. udělení Ceny města Havířova za rok 2020
Mgr. H. Č. za rozvoj dobrovolnické činnosti na území města Havířova a
okolních měst a za mimořádnou organizaci pomoci potřebným osobám v době
epidemiologické situace v ČR
uložit odboru školství a kultury:
1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova
2. oznámit oceněným osobám, kolektivům a družstvům rozhodnutí ZMH
a pozvat je k převzetí ocenění
2618/59RM/2020 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021_____________
Rada města Havířova
schvaluje
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021 dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Harmonogram významných
celoměstských akcí v roce 2021 dle přílohy č. 1
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2619/59RM/2020 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČO 00306754, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
schvaluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Správě sportovních
a rekreačních zařízení Havířov Radou města Havířova usnesením
č. 2515/57RM/2020 ze dne 19. 10. 2020 ve výši 4.800,00 Kč
ukládá
odboru školství a kultury poslat Správě sportovních a rekreačních zařízení
Havířov oznámení o usnesení Rady města Havířova o prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně ve výši 4.800,00 Kč
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2020
2620/59RM/2020 - Žádost o proplacení nákladů na projekt MISS RENETA 2020___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
oznámení Klubu přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO: 48805416,
o zrušení projektu MISS RENETA 2020 a žádost o proplacení nákladů
ve výši 70 672,80 Kč vzniklých v souvislosti s přípravou tohoto projektu
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. proplacení výdajů ve výši 70 673 Kč vynaložených v souvislosti s přípravou
projektu MISS RENETA 2020 z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a
dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2020
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70 673 Kč
na úhradu uznatelných výdajů v souvislosti s přípravou projektu MISS
RENETA s Klubem přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO:
48805416, dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto materiálu
pověřit Mgr. Dagmar Mertovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucího
odboru školství a kultury, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou projektu MISS RENETA
s Klubem přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO: 48805416
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2621/59RM/2020 - Udělení ocenění osobnostem společenského života za rok 2019 – schválení
poskytnutí darů__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí darů u příležitosti udělování ocenění osobnostem v oblastech
společenského života za rok 2019 dle čl. II, odst. 1 Zásad pro udělování ocenění
a Ceny města Havířova, schválených rozhodnutím Zastupitelstva města
Havířova, formou dárkových poukazů v celkové hodnotě 191 000 Kč takto:
- 9 oceněným pedagogickým pracovníkům ve výši 4 000 Kč/pedagog,
- 17 oceněným žákům základních a středních škol a víceletých gymnázií
ve výši 2 000 Kč/žák,
- 22 oceněným (dospělí a junioři) ve výši 2 000 Kč/dospělý nebo junior
- 8 oceněným (žáci a dorost) ve výši 1 000,- Kč/žák nebo dorostenec
- 6 oceněným družstvům (žáci, dorost, junioři) ve výši 500 Kč/člen družstva
(celkem 78 osob)
- 2 oceněným družstvům (dospělí) ve výši 1 000 Kč/člen družstva
(celkem 10 osob)
- 1 oceněnému kolektivu ve výši 20 000 Kč
ukládá
zajistit předání darů – dárkových poukazů dle tohoto rozhodnutí Rady města
Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2020
2622/59RM/2020 - Oprava chyb ve faktických údajích textu usnesení_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí opravu jména v usnesení
Zastupitelstva města Havířova č. 363/12ZM/2020 ze dne 24. 2. 2020, v části
schvaluje, oddílu II. usnesení z Faltýnová na Foltynová
2623/59RM/2020 - Žádost o proplacení nákladů na projekt Havířovská desítka 2020________
Rada města Havířova
bere na vědomí
oznámení Spolku H10, IČO: 05991447, o zrušení projektu ORGANIZACE
HAVÍŘOVSKÉ DESÍTKY 2020 a žádost o proplacení nákladů ve výši
72 922,72 Kč vzniklých v souvislosti s přípravou tohoto projektu
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit proplacení výdajů ve výši 72 923 Kč
vynaložených
v souvislosti
s přípravou
projektu
ORGANIZACE
HAVÍŘOVSKÉ DESÍTKY 2020 z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace
a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2020
2624/59RM/2020 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – sportovní oblast_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost spolku BOX Havířov z.s., IČO: 05070911, o poskytnutí dotace na účast
D. P. na Mistrovství Evropy kadetů a kadetek v boxu dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
statutárního města Havířova na rok 2020, ze sportovní oblasti, spolku BOX
Havířov z.s., IČO: 05070911, na účast D. P. na Mistrovství Evropy ve výši
22 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2020
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem uvedeným
v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města
Havířova dne 24.02.2020 usn. č. 364/12ZM/2020
pověřit Mgr. Dagmar Mertovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucího
odboru školství a kultury, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2625/59RM/2020 - Vyřazení investičního majetku - MŠ Sukova Havířov___________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710
- myčka na nádobí ELECTROLUX, inventární číslo 1/DHM,
rok pořízení 2008, pořizovací cena 52 360,00 Kč včetně DPH,
zůstatková cena 0,00 Kč - odepsaný majetek
- dřevěná socha DUBOVÝ SKŘÍTEK, inventární číslo 32001,
rok pořízení 2012, pořizovací cena 6 000,00 Kč včetně DPH,
zůstatková cena 6 000,00 Kč - neodepisovaný majetek (umělecké dílo)
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2626/59RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - ZŠ Gorkého Havířov______
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Šance pro všechny 21
863 000,00 Kč
bez spoluúčasti

název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2627/59RM/2020 - MŠ „U kamarádů“ Havířov - navýšení příspěvku na provoz 2020 - pořízení
účetního programu GORDIC_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit navýšení příspěvku na provoz roku 2020 ve výši 75 400,00 Kč
příspěvkové organizaci města Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov –
Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 na
pořízení účetního programu GORDIC – produkt GINIS Express SQL
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V.
na rok 2020 navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská
škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková
organizace, IČO: 70958289 ve výši 75 400,00 Kč
2628/59RM/2020 - Dodatek č. 3 ke „Smlouvě č. 500/OKS/18 o nájmu nemovitých věcí_______
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí č. 500/OKS/18
se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66,
Havířov-Město, IČO: 25375601, kterým se prodlužuje doba 2. fáze Zkušebního
provozu v nové budově smuteční obřadní síně o celkové výměře 669,40 m2,
a to z původně sjednané doby jednoho roku od data protokolárního předání
obřadní síně, prodloužené Dodatkem č. 2 k původní smlouvě do 31.12.2020,
na dobu do 31.12.2021
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 3
ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí č. 500/OKS/18
Z: vedoucí OKS
T: 12/2020
2629/59RM/2020 - Výpůjčka dřevěných prodejních domků______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyjádření Městského kulturního střediska Havířov, že ve smyslu uzavřené
smlouvy o výpůjčce na 32 ks prodejních dřevěných domků (schválené v RMH
dne 02.03.2020 pod č. usnesení 1769/37RM/2020), dle Článku II - Úvodní
ustanovení, bod 3. a dle Článku IV - Doba výpůjčky, bod 1. na dobu
od 16.11.2020 do 31.12.2020 potvrzuje, že po dobu trvání předmětné smlouvy
nebude žádat převzetí 3 ks prodejních dřevěných domků, jelikož je nebude
k sjednanému účelu potřebovat
schvaluje
výpůjčku 3 ks dřevěných prodejních domků za účelem zajištění provozu
veřejného kluziště u haly Slávie, Správě sportovních a rekreačních zařízení,
IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov - Podlesí na dobu
určitou od 01.12.2020 do 30.04.2021
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o výpůjčce
za účelem zajištění provozu veřejného kluziště u haly Slávie, mezi statutárním
městem
Havířov,
IČO:00297488,
se
sídlem
Svornosti
86/2,
736 01 Havířov – Město jako půjčitelem a Správou sportovních a rekreačních
zařízení, IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov - Podlesí
na dobu určitou od 01.12.2020 do 30.04.2021
Z: vedoucí OKS
T: 12/2020
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2630/59RM/2020 - Dopravní obslužnost města Havířova a vybraných obcí městskou
autobusovou dopravou po r. 2023___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. postup k zajištění dopravní obslužnosti města Havířova a vybraných
obcí městskou autobusovou dopravou po r. 2023 v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (brutto smlouva),
2. návrh rozsahu dopravní obslužnosti přepravního systému Městské
autobusové dopravy Havířov po r. 2023 dle stávajících jízdních řádů linek
Městské hromadné dopravy Havířov, zajišťujících dopravní obsluhu měst
a obcí Havířov, Petřvald, Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice, Šenov,
Těrlicko a Stonava, s přihlédnutím k odhadu možných budoucích vlivů na
realizované výkony,
3. dobu trvání smluvního vztahu, vyplývajícího ze smlouvy k zajištění dopravní
obslužnosti města Havířova a vybraných obcí městskou autobusovou
dopravou na 10 let,
4. uveřejnit záměr zahájit zadávací řízení pro výběr dopravce k zajištění
dopravní obslužnosti města Havířova a vybraných obcí – Petřvald,
Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice, Šenov, Těrlicko a Stonava
městskou autobusovou dopravou po r. 2023 – v Úředním věstníku Evropské
unie.
2631/59RM/2020 - Vodovodní řad Dukla - Smlouva o zpracování osobních údajů
se společností Technické služby Havířov a.s.__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním
vodovodního řadu ve vlastnictví statutárního města Havířova se společností
Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461,736 01 HavířovMěsto, IČO: 25375601, na dobu platnosti Smlouvy o provozování vodovodního
řadu č. 813/OKS/20, ve znění dle přílohy
Z: vedoucí OKS
T: 12/2020
2632/59RM/2020 - Uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje____________________
Rada města Havířova
schvaluje
smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Moravskoslezského kraje
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pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem
smlouvy
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
podepsané smlouvy Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí OÚR
T: 31.12.2020
2633/59RM/2020 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 148 z Operačního
programu Životní prostředí________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Sesuv u areálu
Technických služeb Havířov“ v rámci Výzvy č. 148 z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osy 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní, investiční priority 2, Specifický cíl: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
pověřuje
primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných
dokumentů v rámci realizace projektu
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Operačního programu Životní prostředí a výzvou pro podání žádosti
Z: vedoucí OÚR
T: 17.12.2020
2634/59RM/2020 - „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov – Šumbark“ – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 527/OÚR/20________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 527/OÚR/20 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 162 918,61 Kč
bez DPH (197 131,52 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy

22
USNESENÍ
z 59. schůze Rady Města Havířova
konané dne 30.11.2020

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 527/OÚR/20 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 319 178,15 Kč bez DPH
(- 386 205,56 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 527/OÚR/20
související s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.527/OÚR/20 na provedení stavby
„Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov - Šumbark“ v rozsahu
bodů 1 až 3 tohoto usnesení s dodavatelem KP REVITAL s.r.o., se sídlem
Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava, IČO:02632195
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 527/OÚR/20 ze dne 5.8.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 527/OÚR/20 ze dne
5.8.2020.
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2020
2635/59RM/2020 - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci části stavby „Chytré a bezpečné
křižovatky ve statutárním městě Havířov“____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci části stavby č. 19019 - „Chytré a bezpečné
křižovatky ve statutárním městě Havířov“ se společností Technické služby
Havířov a.s., se sídlem 736 01 Havířov-Město, Karvinská 1461/66,
IČO: 25375601, s cenou 3 691 170,- Kč bez DPH (4 466 315,70 Kč
včetně DPH), s termínem plnění nejpozději do 31.10.2022, se zárukou
60 měsíců, bez poskytnutí zálohy a s dílčí fakturací rozdělenou dle provedených
pracích u jednotlivých provozních souborů (dále jen PS), světelných
signalizačních zařízení:
- PS 451 SSZ Hlavní třída x U Stromovky x Na Nábřeží
- PS 452 SSZ Hlavní třída x Svornosti x Gorkého
- PS453 SSZ Hlavní třída x Dělnická x Dlouhá třída
- PS 454 SSZ Dlouhá třída x Národní třída
- PS 455 SSZ Dlouhá třída x 17. listopadu
- PS 456 SSZ Těšínská x Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží
- PS 457 SSZ Těšínská x U Stadionu
- PS 458 SSZ Těšínská x Okrajová x Frýdecká
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o dílo
na realizaci části stavby č. 19019 - „Chytré a bezpečné křižovatky
ve statutárním městě Havířov“ se společností Technické služby Havířov a.s.
ukládá
předložit k podpisu smlouvu o dílo na realizaci části stavby č. 19019 - „Chytré
a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“ se společností Technické
služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2020
2636/59RM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky
„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - II.“
dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019:
1. V. S., …………………………………………
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
2. M. M., …………………………………………
Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
3. R. Š., …………………………………………
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
4. P. P., …………………………………………
Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
5. M. G., …………………………………………
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
6. M. Z., …………………………………………
Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu
Z: vedoucí EO
T: 05/2021
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2637/59RM/2020 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1.
2638/59RM/2020 - Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova – aktualizace statutu___
Rada města Havířova
schvaluje
aktualizovaný Statut komise sociální a zdravotní RMH ve znění dle přílohy č. 2
s účinností od 01.01.2021
ukládá
doručit aktualizovaný Statut komise sociální a zdravotní RMH tajemníkovi
komise
Z: vedoucí OSV
T: prosinec 2020
2639/59RM/2020 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací Městská knihovna
Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G,
736 01 Havířov-Město:
1. Poskytovatel dotace: MK ČR Odbor umění, literatury a knihoven
Název dotačního programu:
Program VISK 8/A Informační
zdroje 2021
Název projektu:
Databáze ASPI fy Wolters Kluwer
Celkové náklady na projekt:
5 280 Kč
Požadovaná výše dotace:
3 520 Kč
Spolufinancování:
1 760 Kč z příspěvku na provoz
Městské knihovny Havířov pro rok 2021
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2. Poskytovatel dotace: MK ČR Odbor umění, literatury a knihoven
Název dotačního programu:
Program VISK 2/ Mimoškolní
vzdělávání knihovníků 2021
Název projektu:
Rozvoj digitálních kompetencí
knihovníků
Celkové náklady na projekt:
8 000 Kč
Požadovaná výše dotace:
4 000 Kč
Spolufinancování:
4 000 Kč z příspěvku na provoz
Městské knihovny Havířov pro rok 2021
3. Poskytovatel dotace: MK ČR Odbor umění, literatury a knihoven
Název dotačního programu:
Knihovna 21. století pro rok 2021
Název projektu:
K-klub: zaměřeno na mladé
Celkové náklady na projekt:
21 000 Kč
Požadovaná výše dotace:
10 000 Kč
Spolufinancování:
11 000 Kč z příspěvku na provoz
Městské knihovny Havířov pro rok 2021
4. Poskytovatel dotace: MK ČR Odbor umění, literatury a knihoven
Název dotačního programu:
VISK 3/ Informační centra knihoven
Název projektu:
Digitální gramotnost pro všechny
Celkové náklady na projekt:
101 691 Kč
Požadovaná výše dotace:
71 000 Kč
Spolufinancování:
30 691 Kč z příspěvku na provoz
Městské knihovny Havířov pro rok 2021
2640/59RM/2020 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
IČO: 70890692, příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem
Havířov, IČO: 00317985
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Moravskoslezský kraj,
se sídlem 28. října 2771/117, 702 18
Ostrava, IČO: 708 90 692
Program podpory aktivit v oblasti kultury
v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Cesty do barev historie
300 000,00 Kč
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena
z příspěvku na provoz pro rok 2021
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2641/59RM/2020 - Žádost společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o._____________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
snížení nájmu části nemovité věci v objektu Společenský dům Havířov o 50 %
za IV. čtvrtletí 2020 společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o., IČO: 25827332,
prostřednictvím Městského kulturního střediska Havířov, IČO: 00317985, dle
důvodové zprávy.
2642/59RM/2020 - Žádost společnosti IAN PERFEKT, s.r.o._____________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
prominutí nájmů části nemovité věci v objektu Kino Centrum Havířov
a v objektu Společenský dům Havířov za IV. čtvrtletí 2020, společnosti
IAN PERFEKT, s.r.o., IČO: 26840341, prostřednictvím Městského kulturního
střediska Havířov, IČO: 00317985, dle důvodové zprávy.
2643/59RM/2020 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas
se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové
organizaci, Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243)
o částku 1.700.000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši
1.700.000,00 Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz
o 1.700.000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.700.000,00 Kč
do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2020 výše uvedené příspěvkové organizaci
Z: ředitel DSH, p.o.
T: prosinec 2020

27
USNESENÍ
z 59. schůze Rady Města Havířova
konané dne 30.11.2020

2644/59RM/2020 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí mimořádné
dotace ze státního rozpočtu________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
dodatečné podání žádosti o dotaci a přijetí dotace ze státního rozpočtu,
z kapitoly 313 – MPSV na rok 2020, příspěvkovou organizací města Sociální
služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ: 60337583)
na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů
v souvislosti s epidemií COVID_19
Z: ředitel SSmH
T: prosinec 2020
2645/59RM/2020 - Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje zdraví
– elektromagnetický přístroj_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, přijetí
věcného daru – elektromagnetický přístroj MULTITRONIC MT- 4
pro dvoukanálovou terapii v hodnotě 39 998,00 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: prosinec 2020
2646/59RM/2020 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583,
vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky
ekologickou likvidaci
- Automatická pračka Primus PW 5, výr. číslo 061210601645,
invent. číslo M000093, rok pořízení 12/2007, cena pořízení 80.704,64 Kč
- Automatická pračka Primus PW 5, výr. číslo 063410629280,
invent. číslo M000094, rok pořízení 12/2007, cena pořízení 80.704,64 Kč
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- Profesionální sušička Primus DAM 5, výr. číslo 060320239488,
invent. číslo M000095, rok pořízení 12/2007, cena pořízení 49.230,83 Kč
- Profesionální sušička Primus DAM 5, výr. číslo 060320239490,
invent. číslo M000096, rok pořízení 12/2007, cena pořízení 49.230,82 Kč
Z: ředitel SSmH
T: prosinec 2020
2647/59RM/2020 - Navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO 00306754, navýšení
příspěvku na provoz nutný k pokrytí všech nákladů příspěvkové organizace ve
výši 3.000,00 tis. Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz
o 3.000,00 tis. Kč do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2020 výše uvedené
příspěvkové organizaci.
2648/59RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1229/2, k. ú. Bludovice____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje části pozemku
parc. č. 1229/2, ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 19 m2 v kat. území
Bludovice paní Mgr. A. M., bytem ……………………., za účelem rozšíření
stávající zahrady
2649/59RM/2020 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku
k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 715 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
cca 130 m2, do společného jmění manželů P. I. a A. I.,
bytem ……………………., pro účely vybudování příjezdové komunikace
k rodinnému domu čp. ……………………., který mají ve vlastnictví
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2650/59RM/2020 - Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1793,
k. ú. Dolní Suchá_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1793,
ostatní plocha o výměře 665 m2, k. ú. Dolní Suchá, panu JUDr. Š. L.,
……………………., pro účely výstavby bezbariérového rodinného domu
schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku v majetku města,
parc. č. 1793, k. ú. Dolní Suchá, ve prospěch pozemku parc. č. 1791/3
k. ú. Dolní Suchá, ve vlastnictví oprávněného, Asental Land s.r.o., Gregorova
2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 277 69 143, spočívající
v právu chůze a jízdy vlastníka pozemku přes pozemek parc. č. 1793, za účelem
přístupu k pozemku parc. č. 1791/3, k. ú. Dolní Suchá, v rozsahu cca 105 m2,
který bude určen geometrickým plánem vyhotoveným na náklady oprávněného,
za sjednanou jednorázovou úhradu 250,00 Kč/m2, tj. při výměře 105 m2 celkem
26.250,00 Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene-služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.01.2021
2651/59RM/2020 - Prodej části pozemku parc. č. 306/1, k. ú. Bludovice____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc.
č. 306/1, ost. plocha, k. ú. Bludovice, odměřenou geometrickým plánem
č. 4924-67/2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 306/3 o výměře
50 m2, k. ú. Bludovice společnosti I. B. Kontakt s.r.o., 739 38 Soběšovice
č. ev. 22, IČO: 25834118 za účelem přístavby - rozšíření manipulačního
prostoru (rampy) prodejny, a to za tržní cenu ve výši 830,00 Kč/m2, celkem
tedy za 41.500,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku
+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
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2652/59RM/2020 - Prodej části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Bludovice___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej oplocené části pozemku parc.
číslo 1143/1, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 4830-21/2020
a označenou původním parc. číslem jako pozemek parc. č. 1143/1 o celkové
výměře 1 660 m2 pozemku, vše v katastrálním území Bludovice, která souvisí
s užíváním bytového domu čp. ….. na pozemku parc. č. 1143/5, kat. území
Bludovice panu P. T., bytem …………………….a to za tržní cenu dle
znaleckého posudku č. 533-28/2019 ze dne 20.06.2019 ve výši 400,00 Kč/m2,
celkem tedy za 664.000,00 Kč + 3.450,00 Kč (½ ceny za zpracování
geometrického plánu) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
2653/59RM/2020 - Prodej části parkoviště od spol. Tesco Stores ČR a.s. a zřízení věcných
břemen_________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit odkoupení části pozemku parc. č.
3674/6, kat. území Havířov-město včetně zpevněné plochy-parkoviště o výměře
cca 5 733 m2 (přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu) od
společnosti Tesco Stores ČR a.s. se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha
10, Vršovice, IČO: 45308314, a to za smluvní cenu ve výši 2.300,00 Kč/m2
pozemku a 1.300,00 Kč/m2 za zpevněnou plochu-parkoviště, celkem tedy cca
20.638.800,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň a současně
s tím, že město Havířov zřídí věcné břemeno k inženýrským sítím, uloženým na
prodávané části pozemku parc.č. 3674/6, kat. území Havířov-město ve prospěch
oprávněné společnosti Tesco Stores ČR a.s. se sídlem Vršovická 1527/68b, 100
00 Praha 10, Vršovice, IČO: 45308314, bezúplatně, a to na dobu neurčitou
a
společnost Tesco Stores ČR a.s. se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha
10, Vršovice, IČO: 45308314 zřídí věcné břemeno přístupu a příjezdu k
prodávané části pozemku parc. č. 3674/6, kat. území Havířov-město spočívající
v zajištění přístupu a příjezdu k odkupované části pozemku parc. č. 3674/6, k.
ú. Havířov-město ve prospěch oprávněného statutárního města Havířov, za
smluvní jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, a to na dobu
neurčitou
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2654/59RM/2020 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark o výměře 75 m2,
panu P. J., bytem ……………………. k již postavenému prodejnímu stánku
s provozem sázkovém kanceláře Chance
2655/59RM/2020 - Pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem 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 s tím, že nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.01.2021 s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu
pozemků a o zřízení věcného břemene v celkové výši 11 560,00 Kč/rok
s tím, že úhrada nájemného bude formou čtvrtletních splátek. Další
podmínky nájemní smlouvy jsou zákaz prodeje rozlévaných alkoholických
nápojů, nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
a
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. číslo. 1374/63, kat.
území Šumbark č. 644/OSRM/2016 s panem M. B., bytem
……………………. dohodou k 31.12.2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní
smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2021
2656/59RM/2020 - Výpůjčka a zřízení věcného břemene na pozemcích Moravskoslezského
kraje pro účely výstavby veřejného osvětlení__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pro účely realizace stavby č. 12067 „Rekonstrukce veřejného osvětlení
ul. Dělnická, úsek od ul. Před Tratí po ul. Fryštátská“ výpůjčku a zřízení
věcného břemene na části pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2604/1
a parc. č. 2604/15, v majetku Moravskoslezského kraje, zastoupeného
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Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, se sídlem Bohumínská
1877/4,
733 01 Karviná, IČO: 00095711, pro zemní uložení kabelů
veřejného osvětlení v celkové délce cca 502 m, dle zaměření dokončené
stavby, přičemž pozemky budou vypůjčeny na dobu jedno roku s účinností
sjednanou dle termínu realizace stavby a věcné břemeno je ohodnoceno
jednorázovou částkou 1.000,00 Kč + DPH
2. pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu na ul. 17. listopadu
v Havířově“, výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku
k. ú. Bludovice, parc. č. 397/14, v majetku Moravskoslezského kraje,
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, se
sídlem Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 00095711, pro zemní
uložení kabelů veřejného osvětlení v celkové délce cca 10 m, dle zaměření
dokončené stavby, přičemž pozemek bude vypůjčen na dobu jedno roku
s účinností sjednanou dle termínu realizace stavby a věcné břemeno je
ohodnoceno jednorázovou částkou 1.000,00 Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
k bodu 1. a 2.
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.01.2021
2657/59RM/2020 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti ČD
– Telematika a.s._________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům v majetku města
a to parc. č. 2738/1, 2739/1, 2741/1, 2742/1, 3709/1, 3709/3, 3813, 3882,
k. ú. Havířov-město dle GP č. 2396-4120031/2020 ze dne 8. 4. 2020,
parc. č. 3751/8, k. ú. Havířov-město dle GP č. 2421-207/2020 ze dne
13. 8. 2020, parc. č. 1405/9, 2641/1, 2648/2, 2670/12, k. ú. Prostřední Suchá
dle GP č. 3225-4120031/2020 ze dne 11. 5. 2020 a parc. č. 2466, 2467, 2479/6,
k. ú. Šumbark dle GP č. 1977-4120031/2020 ze dne 8. 4. 2020 spočívající
ve strpění zařízení, umístění, provozování, údržby, opravy stavby na části
dotčených pozemků, a to v rozsahu specifikované geometrickými plány,
spočívající ve strpění vstupu a vjezdu motorovými vozidly oprávněného, jeho
zaměstnanců, osob jím pověřených nebo jeho dodavatelů na dotčené pozemky
za účelem běžného provozu, kontroly, provádění údržby a oprav stavby
a spočívající ve zdržení se činností bránících běžnému provozu stavby nebo
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činností, které by vedly nebo mohly vést k poškození stavby, která je stavbou
veřejné
komunikační
sítě
pod
označením
„ŽELEZNIČNÍ
VYSOKOKAPACITNÍ PŘENOSOVÁ SÍŤ, STAVBA Č. 21 UZEL
OSTRAVA ÚSEK HAVÍŘOV – ČESKÝ TĚŠÍN” za jednorázovou úhradu
ve výši 51.180,00 Kč + DPH o výměře 255,90 m2, na dobu neurčitou
ve prospěch oprávněného ČD – Telematika a.s., se sídlem:
Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO : 614 59 445
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene- služebnosti
ukládá
ekonomickému
odboru
vyhotovit
smlouvu
břemene - služebnosti v souladu s tímto usnesení

o

zřízení

věcného

Z: vedoucí EO
T: 31.03.2021
2658/59RM/2020 - Výpověď smluv o dodávce vody z vodovodní přípojky - bývalý areál
dolu Dukla______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpověď Smlouvy o dodávce vody z vodovodní přípojky ze dne 10. 01. 2014
se společností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČO: 27826554, se sídlem
Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, s výpovědní lhůtou
jednoho měsíce
2. výpověď Smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodní přípojky
ze dne 28. 06. 2017 se společností Mölnlycke Health Care ProcedurePak
s.r.o., IČO: 02948231, se sídlem Na Novém poli 382/1, Staré Město,
733 01 Karviná, s výpovědní lhůtou jednoho měsíce
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem výpovědí
Smluv o dodávce vody z vodovodní přípojky se:
- společností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČO: 27826554
- společností Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o., IČO: 02948231
Z: vedoucí EO
T: 11/2020
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2659/59RM/2020 - Ukončení nájmu části nemovité věci a záměry pronájmu________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 87,77 m2 v přístavbě zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov-Podlesí, nájemci spolku Naše místo z.s., IČO: 02666162, dohodou
k 31. 12. 2020
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 87,77 m2 v přístavbě zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov-Podlesí,
spol.
Karamelkov,
s.r.o.,
IČO:
08576211,
ke zřízení internetového obchodu
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 24,40 m2 v suterénu obytného domu na Dlouhé tř. 470/17, HavířovMěsto, p. J. Ch., bytem ……………………., jako odposlechovou místnost
nahrávacího studia
4. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,20 m2
v suterénu domu na Národní tř. 964/31, Havířov-Město, p. Z. B., jako sklad
pro vlastní potřebu
2660/59RM/2020 - Pronájem budovy zámku__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nemovitostí - budovy zámku č. p. 243, ul. K Zámečku 2,
Havířov-Město, a pozemků parc. č. 3980, ostatní plocha, zeleň, výměra 827 m2,
parc. č. 3985, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 504 m2, parc. č. 3986/2,
ostatní plocha, jiná plocha, výměra 464 m2, parc. č. 3986/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměra 558 m2, vše v k. ú. Havířov-město, p. R. Z., IČO:
64148629, k provozování hotelu a restaurace, za podmínek:
- nájemné 1.000,00 Kč měsíčně bez DPH
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2021
- nájemce bude hradit za energie přímo dodavatelům energií
- nájemce uzavře smlouvu s TSH a bude hradit odvoz odpadů
- nájemce bude zajišťovat a hradit revize elektroinstalace, revize hromosvodu,
revize přenosného elektro nářadí, revize a kontroly výtahu, čistění lapolu a
provoz elektronického zabezpečovacího zařízení
- nájemce bude zajišťovat a hradit drobné opravy do výše 5.000,00 Kč
bez DPH za jednotlivou opravu
- nájemce bude zajišťovat a hradit letní a zimní úklid a údržbu všech
pronajatých pozemků
- prostory obřadní síně a zázemí ve 2. nadzemním podlaží, celkem 151,60 m2,
budou sloužit výlučně pro potřeby města
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- nájemce bude písemně informován s měsíčním předstihem o využití obřadní
síně odbory města a týden před konáním akce bude upřesněn harmonogram
obřadů na e-mail nájemce (svatební obřady, vítání občánků, vyřazení žáků)
- nájemce bude zajišťovat přístup do budovy a obsluhu plošiny pro imobilní
osoby do obřadní síně podle potřeb města, včetně umožnění přístupu
obstaravatelům obřadních služeb
- nájemce zajistí provoz šatny v době využití obřadní síně
- nájemce umožní nerušený vstup svatebčanů do budovy zámku, včetně
příjezdů vozidel, kočárů a konání svatebních obyčejů – házení rýže,
vypouštění holubů apod.
- nájemce zajistí, aby činnosti vykonávané jiným subjektem nebyly v rozporu
s konanými obřady (hlasitá hudba, prodejní akce vně a uvnitř budovy)
- nájemce bude zajišťovat úklid prostor obřadní síně a zázemí, určených
pro potřeby města
- nájemce bude městu fakturovat skutečné náklady za spotřebu energií, úklid
a služby související s provozem obřadní síně, zázemí a přístupu k obřadní síni
na základě dohody uzavřené s pronajímatelem
- termín provádění případných stavebních úprav, které nájemce bude realizovat,
budou konzultovány a schváleny pronajímatelem
- nájemce může provádět stavební úpravy budovy a vnitřního vybavení jen
po předchozím souhlasu pronajímatele
- vnitřní vybavení budovy bude řešeno v případě pronájmu dodatkem nájemní
smlouvy nebo samostatnou kupní smlouvou
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o nájmu
nemovitostí
ukládá
ekonomickému a organizačnímu odboru vyhotovit nájemní smlouvu
Z: EO, ORG
T: 31.12.2020
2661/59RM/2020 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 32,30 m2 v přízemí a suterénu bytového domu ul. Střední 504/3,
Havířov-Šumbark, spol. SECURITY REDON Plus s.r.o., IČO: 25886177,
jako dispečink ostrahy, za podmínek:
- nájemné 308,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,20 m2 v suterénu
domu ul. Lipová 729/5, Havířov-Město, p. P. B., jako sklad
pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2662/59RM/2020 - Pronájem části nemovité věci – zrušení usnesení_______________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH ze dne 9. 11. 2020 č. 2602/58RM/2020 ve věci pronájmu 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
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., IČO: 08332894, za podmínek:
- účel: volnočasové aktivity mládeže
- nájemné 300,00 Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2663/59RM/2020 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídky do veřejné soutěže p. č. 4/EO/2020 na pronájem části nemovité věci
– prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 70,34 m2 v přízemí
obytného domu na Hlavní tř. č. p. 440/69, Havířov-Město, podané:
1. spol. FASHION OUTLET trade s.r.o.
2. spol. Simustav s.r.o.
3. p. S. W. A. Z.
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schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se spol. FASHION OUTLET trade s.r.o.,
IČO: 06709931, za podmínek:
- nájemné 2.212,00 Kč/m2/rok vč. DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- účel: prodej módního dámského oblečení
2664/59RM/2020 - Zrušení uplatnění inflace za rok 2019________________________________
Rada města Havířova
ruší
uplatnění inflace nájemného u prostor sloužících k podnikání o průměrnou
inflaci stanovenou ČSÚ za rok 2019 ve výši 2,8 % v roce 2020, která měla
být uplatněna od 1. 1. 2021 u prostor sloužících k podnikání v budovách
ve vlastnictví města dle usnesení č. 1933/42RM/2020 ze dne 20. 4. 2020
2665/59RM/2020 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí příspěvkové
organizaci Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková
organizace, IČO: 61988588, a to 10 ks vzduchotechnických rekuperačních
jednotek TURBOVEX v celkové účetní ceně 1.883.176,24 Kč, z toho 9 ks
inv. čísla 000000079234 – 000000079242 v účetní ceně 188.317,62 Kč/ks
a 1 ks inv. číslo 000000079243 v účetní ceně 188.317,66 Kč/ks
2666/59RM/2020 - Odkoupení majetku od společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.____
Rada města Havířova
schvaluje
odkoupení majetku dle přílohy č. 1, umístěného v budově zámku,
ul. K Zámečku 243/2, Havířov-Město, a v areálu koupaliště, od vlastníka
společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., IČO: 25385534, za smluvní
kupní cenu 558.114,81 Kč včetně DPH
pověruje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy
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ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2020
2667/59RM/2020 - Jmenování členů likvidační komise__________________________________
Rada města Havířova
odvolává
k datu 1. 1. 2021 členy likvidační komise pro majetek města
–
Bc.
M.
M.
z důvodu
změny
pracovní
náplně
a p. H. D. z důvodu ukončení pracovního poměru (odchod do důchodu)
jmenuje
k datu 1. 1. 2021 členy likvidační komise pro majetek města –
p. J. K. a p. L. F.
2668/59RM/2020 - Smlouva o provozování kluziště_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o provozování mobilního kluziště na dobu určitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí EO
T: 4. prosince 2020
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2669/59RM/2020 - Vyhodnocení participativního rozpočtu r. 2020________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vyhodnocení participativního
rozpočtu města Havířova za r. 2020
2670/59RM/2020 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Zásady participativního rozpočtu města
Havířova s účinností od 1. 1. 2021 ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu
2671/59RM/2020 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 117. – 162._
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 160., 161. a 162., dle důvodové zprávy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. č. 160., 161. a 162., dle důvodové
zprávy,
schválit
a) rozpočtová opatření č. 117. – 159., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 112. – 162. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2020:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 670 321,02
1 112 970,64
48 075,69
1 839,22
1 507 435,47

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí

2 964 151,07
2 488 307,55
918,29
17 312,81
548 671,40
323 515,84
8 181,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
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odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
z toho: investiční příspěvek
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Mládežnická
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
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341 662,08
102 896,12
1 127 157,14
17 992,27
475 843,52
2 394,07
1 257,24
1 489,20
50,00
1 452,91
1 679,32
1 574,02
2 568,95
1 394,76
3 549,44
1 456,40
1 643,31
130,00
2 124,48
1 241,42
1 103,11
1 380,38
1 392,63
1 028,20
1 078,50
4 817,65
3 588,24
4 232,04
3 729,15
276,00
3 580,66
3 014,88
2 911,97
2 926,84
4 681,08
4 222,56
80,00
7 311,92
482,78
6 317,77
8 001,89
1 142,40
3 813,03
1 893,67
3 730,48
3 263,48
82 927,66

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

z toho: investiční příspěvek
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
z toho: investiční příspěvek
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
z toho: investiční příspěvek
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

1 700,00
25 049,80
41 242,94
27 079,18

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

69 018,82 tis. Kč
845,00 tis. Kč
54 963,77 tis. Kč
3 948,00 tis. Kč
72 573,30 tis. Kč
+293 830,05
+8 704,92
-105 000,00
+390 125,13

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2672/59RM/2020 - Rozpočet města Havířova na rok 2021_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Rozpočet města Havířova na rok 2021 v členění:
1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
2 126 047,00
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
1 066 551,00
tř. 2 - nedaňové příjmy
33 611,00
tř. 3 - kapitálové příjmy
2 500,00
tř. 4 - přijaté transfery
1 023 385,00
2) Výdaje celkem (a> + b>)
2 366 393,00
a) výdaje organizačních jednotek MMH
2 001 017,00
z toho: odbor životního prostředí
740,00
odbor školství a kultury
16 663,00
odbor územního rozvoje
479 198,00
odbor organizační
293 863,00
odbor sociálních věcí
7 422,00
odbor komunálních služeb
342 935,00
Městská policie Havířov
101 379,00
ekonomický odbor
749 390,00
odbor kancelář primátora
9 427,00
b) příspěvky a dotace organizacím
365 376,00
z toho: MŠ Balzacova
1 944,00
MŠ ČSA
840,00
MŠ E. Holuba
1 273,00
z toho: investiční příspěvek
50,00
MŠ Horymírova
1 138,00
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tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

z toho: investiční příspěvek
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Jeslí
MŠ "U kamarádů"
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Stromovky
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
z toho: investiční příspěvek
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
z toho: investiční příspěvek
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
z toho: investiční příspěvek
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
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35,00
1 689,00
1 156,00
1 867,00
917,00
2 865,00
1 245,00
1 070,00
40,00
1 938,00
926,00
856,00
35,00
935,00
1 152,00
70,00
1 156,00
60,00
716,00
4 169,00
500,00
3 367,00
3 332,00
56,00
3 293,00
3 409,00
2 808,00
2 624,00
2 974,00
36,00
4 197,00
4 213,00
3 776,00
5 988,00
330,00
7 242,00
400,00
1 187,00
2 906,00
1 209,00
4 173,00
130,00
3 417,00
30 606,00
25 085,00
47 000,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov

12 983,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova
46 775,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení
60 960,00 tis. Kč
Havířov
z toho: investiční příspěvek
5 070,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary
54 000,00 tis. Kč
3) Financování celkem
+240 346,00 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+160 700,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
-105 000,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech
+184 646,00 tis. Kč
vzít na vědomí
a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských
aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně
prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířov (dále jen „Fond
bezpečnosti“), Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2021
dle Přílohy č. 1
b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2021 dle Přílohy č. 1
2673/59RM/2020 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2022 a 2023__________
Rada města Havířova
schvaluje
závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2022 a 2023,
dle příloh č. 1 až č. 3
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí závazné ukazatele návrhu
rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových
organizací města Havířova na období let 2022 a 2023, dle příloh č. 1 až č. 3
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2674/59RM/2020 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva
města Havířova v roce 2021________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit termíny zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2021 takto:
25.01.2021
01.03.2021
26.04.2021
21.06.2021
20.09.2021
13.12.2021
schvaluje
termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2021 takto:
11.01.2021
15.02.2021
01.03.2021
22.03.2021
12.04.2021
03.05.2021
24.05.2021
07.06.2021

19.07.2021
16.08.2021
06.09.2021
11.10.2021
01.11.2021
29.11.2021
13.12.2021

2675/59RM/2020 - Písemnost adresovaná ZMH_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
stížnost p. J. W. ze dne 23.09.2020 dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit text odpovědi panu J. W., předsedovi
občanské komise č. 4 pro část města Havířov-Prostřední Suchá, dle přílohy č. 3
2676/59RM/2020 - Změny ve složení Komisí RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Mgr. J. H. na funkci předsedy Komise protidrogové
a prevence kriminality Rady města Havířova, ke dni 31.12.2020
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odvolává
Mgr. D. K. z funkce předsedkyně Občanské komise č. 8 pro část města
Havířov-Město a také z funkce předsedkyně Komise kulturní a letopisecké
Rady města Havířova ke dni 30.11.2020
jmenuje
do funkce předsedy Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města
Havířova pana Ing. J. Č. ke dni 01.01.2021
do funkce předsedy Občanské komise č. 8 pro část města Havířov-Město
Ing. D. J. ke dni 1.12.2020
do funkce člena Komise rozvojové Rady města Havířova Mgr. Martina Pawlase
ke dni 1.12.2020
do funkce předsedkyně Komise kulturní a letopisecké Rady města Havířova
paní I. K. P. ke dni 1.12.2020
do funkce členky Komise kulturní a letopisecké Rady města Havířova
paní A. Ch. ke dni 1.12.2020
2677/59RM/2020 - Poskytnutí peněžitého daru – Cena města Havířova za rok 2019_________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč oceněné na základě udělení
Ceny města Havířova za rok 2019 dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova
ukládá
zajistit předání peněžitého daru dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí odboru KP
T: 12/2020
2678/59RM/2020 - Vyjádření statutárního města Havířova ke změnám v návrhu
bezpečnostního programu společnosti Molnlycke Health Care
ProcedurePark s.r.o.______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o vyjádření statutárního města Havířova jako účastníka řízení ke
změnám v návrhu bezpečnostního programu společnosti Molnlycke Health
Care ProcedurePark s.r.o.
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souhlasí
s předloženým nesouhlasným stanoviskem statutárního města Havířova
s uvedením žádosti o doplnění bezpečnostní dokumentace společnosti
Molnlycke Health Care ProcedurePark s.r.o. o odborné posouzení seismicity
důlních vlivů dané lokality a posouzení povinnosti zpracovat vnější havarijní
plán objektu
ukládá
zajistit odeslání vyjádření statutárního města Havířova dne 30. 11. 2020
Krajskému úřadu MSK
Z: vedoucí odboru KP
T: 11/2020
2679/59RM/2020 - Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 14.12.2020__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 14.12.2020 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle přílohy.
2680/59RM/2020 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města_________
Rada města Havířova
jmenuje
Ing. et Ing., Bc. J. M., MBAce ředitelem příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov s účinností ode dne 7.12.2020
ukládá
vystavit Ing. et Ing., Bc. J. M., MBAce doklad o jmenování
do funkce ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov
stanoví
plat řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
Z: vedoucí OŠK
T: 12/2020
pověřuje
primátora města podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru ředitele
příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
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2681/59RM/2020 - „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí“
- zahájení zadávacího řízení________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí“
2. Následné veřejné zakázky (opce):
Rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

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

ano
ne
ano
ano

4. Formu (druh) zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce zadávaná v užším
řízení

5. Zadávací lhůtu:
6. Výši požadované jistoty:

6 měsíců
600 000 Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

9. Hodnotící kritérium:

březen/duben 2021
dle návrhu dodavatele,
maximálně však do 180
kalendářních dnů od předání
staveniště
Celková cena v Kč bez DPH (80 %)
Termín realizace (20 %)

10. Zadávací podmínky:
- záruka 60 měsíců
- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků
Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2
11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou
12. Složení komise dle Přílohy č. 3
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pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek
3. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, se sídlem nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů
uvedených v bodě 2. tohoto pověření

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

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