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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.01.2023  

 
235/5RM/2023 - Zvolení ověřovatele 5. schůze RMH, konané dne 16.01.2023 
    
236/5RM/2023 - Zprávy o ověření zápisů ze 3. schůze RMH, konané dne 28.11.2022  

a 4. schůze RMH, konané dne 12.12.2022 
  

237/5RM/2023 - Schválení pořadu 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.01.2023 
  
238/5RM/2023 - Kontrola plnění usnesení pro 5. RMH 
 
239/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotace  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo 
 

240/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  
z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023  
 

241/5RM/2023 - Nájem části nemovité věci – ul. Palackého 689/2 
 
242/5RM/2023 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 1134/83 
 
243/5RM/2023 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 1120/81d 
 
244/5RM/2023 - Nájem části nemovité věci – ul. Bludovická 758/3 
 
245/5RM/2023 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu – ul. Dlouhá  

třída 475/27 
 

246/5RM/2023 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  
– ul. Makarenkova 517/6 
 

247/5RM/2023 - Ukončení nájmu části nemovité věci – ul. Kubelíkova 1317/1 
 
248/5RM/2023 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Nákupní 426/1 
 
249/5RM/2023 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a 
 
250/5RM/2023 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Palackého 689/2 
 
251/5RM/2023 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Lašská 1145/3 
 
252/5RM/2023 - Dohoda o ukončení nájmu části pozemku parc. 1040/1, k. ú. Bludovice   
 
253/5RM/2023 - Zřízení služebnosti k umístění lávky L5 na pozemku Povodí Odry s.p.   
 
254/5RM/2023 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet s.r.o.      
 
255/5RM/2023 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby Chodník na ul. Zemědělská,  

Dolní Datyně     
 

256/5RM/2023 - Prodej pozemků parc. č. 2105/794, 2105/753, 2105/384, k. ú. Šumbark 
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257/5RM/2023 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 524/64, k. ú. Bludovice 
 
258/5RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností  
 
259/5RM/2023 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s. 
 
260/5RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 

261/5RM/2023 - Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 4041 a části pozemku parc. č. 4037/2,  
k. ú. Havířov-město 
 

262/5RM/2023 - Participativní rozpočet – pracovní skupina 
 
263/5RM/2023 - Realizace vítězného projektu r. 2022 Workout vedle minigolfu  

na ul. Astronautů – navýšení finančního objemu 
 

264/5RM/2023 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  
za období červen až listopad 2022 
 

265/5RM/2023 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 169. – 178.  
 
266/5RM/2023 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
267/5RM/2023 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách, podání výpovědí z nájmu bytů   
 

268/5RM/2023 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  
 
269/5RM/2023 - Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2023  

a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
 

270/5RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s přijetím neúčelového finančního daru  
 
271/5RM/2023 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru   
 
272/5RM/2023 - Souhlas s přijetím věcného daru – sedací souprava, konferenční stůl 
 
273/5RM/2023 - Souhlas s přijetím věcného daru – knihovny 
 
274/5RM/2023 - Tisk Radničních listů Havířov – souhlas s podmínkami zadávacího řízení 
 
275/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD 
 
276/5RM/2023 - Požární ochrana majetku a kulturních služeb ve správě MKS Havířov 
 
277/5RM/2023 - Ostraha objektů Kulturního domu Radost, Kulturního domu Petra Bezruče  
 
278/5RM/2023 - Ostraha objektu Kina Centrum v Havířově  
 
279/5RM/2023 - Žádost o rozšíření akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“ – Výpravní  

hala FÉNIX 
 

280/5RM/2023 - Souhlas s přijetím daru PO – SSRZ Havířov 
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281/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu  
TEPLO NA DLANI 
 

282/5RM/2023 - Mimořádná přidělení konkrétních bytů v Domech s pečovatelskou  
službou v majetku statutárního města Havířova 
 

283/5RM/2023 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2023 
 
284/5RM/2023 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace 
 
285/5RM/2023 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 1. 2023 
 
286/5RM/2023 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
287/5RM/2023 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu  

v ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 
 

288/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO – Asterix-SVČ, p. o., Havířov  
 
289/5RM/2023 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Gorkého Havířov 
 
290/5RM/2023 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 
 
291/5RM/2023 - Žádost o bezplatný pronájem      
 
292/5RM/2023 - Odprodej osobního automobilu 
 
293/5RM/2023 - Úklid budov – uzavření dodatků  
 
294/5RM/2023 - Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa – zahájení zadávacího 

řízení  
 

295/5RM/2023 - Výzva LIFE Partner – předložení žádosti o podporu             
 
296/5RM/2023 - Předložení žádosti o podporu projektu Integrace držitelů dočasné ochrany  

v Havířově 2023 
 

297/5RM/2023 - Změna v povodňové komisi   
 
298/5RM/2023 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru I/11  

Havířov – Třanovice 
 

299/5RM/2023 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru Retail  
park Havířov Šumbark – Šenov 
 

300/5RM/2023 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru Terénní úpravy  
v lokalitě Nový York 

301/5RM/2023 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2023 
 
302/5RM/2023 - Tarifní podmínky MHD Havířov od 01.03.2023 
 
303/5RM/2023 - Nařízení o maximálních cenách v MHD Havířov 
 
304/5RM/2023 - Stížnost občana – požadavek na zrušení zóny zákazu stání 
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305/5RM/2023 - Splašková kanalizace v lokalitě Důlňák – Cena za převod odpadních vod  
pro rok 2023  
 

306/5RM/2023 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
 
307/5RM/2023 - Petice občanů na ul. Žákovská 8 
 
308/5RM/2023 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 27.2.2023  
 
309/5RM/2023 - Zápůjčka ze sociálního fondu 
 
310/5RM/2023 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě – elektrokola  
 
311/5RM/2023 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí valné hromady  

per rollam 
 

312/5RM/2023 - Sazebník úhrad na rok 2023 
 
313/5RM/2023 - Spolupráce města s TV POLAR 
 
314/5RM/2023 - Rozšíření periodika Radniční Listy 
 
315/5RM/2023 - Poskytnutí odměn členům jednotek SDH za zásah v Hřensku 
 
316/5RM/2023 - Komise rozvojová Rady města Havířova 
 
317/5RM/2023 - Změny ve složení Občanských komisí  
 
318/5RM/2023 - Městská realitní agentura s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů 

 
319/5RM/2023 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě a provozování smutečních síní  

a ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání  
 
320/5RM/2023 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zrušení registrované sociální služby 
 
321/5RM/2023 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o změnu registrace sociální služby 
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U S N E S E N Í 
z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.01.2023  

 

235/5RM/2023 - Zvolení ověřovatele 5. schůze RMH, konané dne 16.01.2023_______________ 

    

Rada města Havířova 

  

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 5. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 16.01.2023      

Ing. Jakuba CHLOPECKÉHO, Ph.D. 

 

 

236/5RM/2023 - Zprávy o ověření zápisů ze 3. schůze RMH, konané dne 28.11.2022  

a 4. schůze RMH, konané dne 12.12.2022_______________________________ 

  

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

zprávy ověřovatelů zápisů ze 3. schůze RMH, konané dne 28.11.2022  

a 4. schůze RMH, konané dne 12. prosince 2022.  

 

 

237/5RM/2023 - Schválení pořadu 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.01.2023___ 

  

Rada města Havířova 

  

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.01.2023  

dle přílohy dle přílohy upravené takto: 

stažení bodu č.73 Výzva k náhradě škody – pokus o smír, předžalobní upomínka.  

 

 

238/5RM/2023 - Kontrola plnění usnesení pro 5. RMH_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

úkoly: krátkodobé 
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3097/68RM/2021 Vypořádání kanalizačních stok v majetku města, umístěných 

na cizích pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá 

231/4RM/2022 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: dlouhodobé 

 

1543/21/08 Smluvní vztahy pro účely výstavby: „1.etapy cyklostezek, 

stavba 1/01 - trasa Havířov-Žermanická přehrada“               

376/8RM/2019 Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů 

na tuhá paliva na území města Havířova 

3534/75RM/2021 Výpůjčka notebooku  

3806/79RM/2021 Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 

2022 

 

úkoly: krátkodobé 

 

4560/91RM/2022 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Dopravní 

napojení MK ul. U Nádraží a Opletalova v Havířově“         

4672/94RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. k podílu na pozemku 

4691/94RM/2022 Předložení žádosti o podporu na projekt Odkanalizování částí 

města Havířova, IV. Etapa, P6-lokalita Zákostelí, Havířov, 

Bludovice 

26/2RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

27/2RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

Veolia Energie ČR, a.s. 

105/3RM/2022 Uzavření dodatku č. 5 k Příkazní smlouvě o správě svěřených 

nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 

117/3RM/2022 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

118/3RM/2022 Zrušení a zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

119/3RM/2022 Výpůjčka části pozemku parc. č. 2537, k. ú. Bludovice 

120/3RM/2022 Nájem částí pozemků parc. č. 457/2, 457/5, 457/6, k. ú. Dolní 

Datyně 

121/3RM/2022 Prodloužení doby nájmu pozemku parc. č. 4020 a části 

pozemku 4021/1, k. ú. Havířov-město 

155/3RM/2022 Vyřazení osobního automobilu 

160/3RM/2022 Kontejnerová stání, Havířov, 1. etapa – uzavření smlouvy  

se společností Technické služby Havířov a.s. 

162/3RM/2022 VZ/495/OÚR/22 – Letní kino Havířov – sociální zázemí – 

nové vyhlášení – rozhodnutí o vyloučení, výběru zadávacího 

řízení 

167/3RM/2022 Údržba veřejné zeleně – dodatek č.3 ke smlouvě se 

společností Technické služby Havířov a.s. 
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168/3RM/2022 Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2023 

Technických služeb Havířov a.s. 

171/3RM/2022 Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov  

o souhlas se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím 

investičního příspěvku 

189/3RM/2022 Poskytnutí odměn členům jednotek SDH 

217/4RM/2022 Uzavření smlouvy o výpůjčce 

219/4RM/2022 Správa, provozování a nájem smutečních síní 

220/4RM/2022 Správa světelných signalizačních zařízení Dodatek č. 23  

– doplnění předmětu díla 

221/4RM/2022 Vodovodní řad Dukla – Cena za vodné pro rok 2023 

222/4RM/2022 Splašková kanalizace – Cena za stočné pro rok 2023 

223/4RM/2022 Splašková kanalizace – Cena za převod odpadních vod 

kanalizací pro rok 2023 

228/4RM/2022 Žádost o změnu závazných ukazatelů 

229/4RM/2022 Žádost o dodatečný souhlas s navýšením technického 

zhodnocení majetku 

230/4RM/2022 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 

233/4RM/2022 Spolupráce města s Rádiem Čas 

 

 

239/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotace  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní 

úrovni 2022 – 2. kolo, ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí 

Ruské federace na Ukrajinu, mimořádně vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR  

a přijetí dotace na realizaci projektu „Havířov – Asistent prevence kriminality  

2023 – 2. kolo“  

 

  

240/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní 

úrovni 2023 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na realizaci 

těchto dílčích projektů:  

projekt č. 1 „Havířov – Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek“  

projekt č. 2 „Havířov – Ženy naučte se bránit – 2. stupeň“ 

projekt č. 3 „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami –  

Kybernetická kriminalita páchána dětmi a na dětech“ 

projekt č. 4 „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2023“ 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané  

výši v roce 2023  

22 900,- Kč  na projekt „Havířov – Forenzní značení jízdních kol  

a kompenzačních pomůcek“  

20 000,- Kč  na projekt „Havířov – Ženy naučte se bránit – 2. stupeň“ 

28 200,- Kč  na projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi  

a jejich rodinami – Kybernetická kriminalita 

páchána dětmi a na dětech“ 

45 200,- Kč  na projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik  

pro rodiče s dětmi 2023“ 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím 

návrhu úprav rozpočtu na rok 2023 navýšení výdajů MP Havířov ve výši 

schváleného podílu města na spolufinancování projektu finančními prostředky 

z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově v předpokládané výši 116 300,- Kč, a to za 

předpokladu, že projekt bude schválen Republikovým výborem pro prevenci 

kriminality 

 

 

241/5RM/2023 - Nájem části nemovité věci – ul. Palackého 689/2_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost č. 301 o výměře 59 m2 a podíl společných 

prostor o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží budovy podnikatelského centra 

ul. Palackého 689/2 v Havířově-Městě, která je součástí pozemku parc. č. 620/1, 

k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako grafické studio, za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 544,00 Kč/m2/rok za podnikatelskou plochu a 57,00 Kč/m2/rok  

za podíl společných prostor,  

- platby záloh na služby, T. K., se sídlem Karla Čapka 798/4,  

736 01 Havířov-Město, IČ: 70230030 

 

 

242/5RM/2023 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 1134/83_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost o výměře 8,91 m2 v 1. podzemním podlaží 

budovy zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83 v Havířově-Podlesí, 

která je součástí pozemku parc. č. 348/5, k.ú. Bludovice, za účelem využití  

jako sklad hudební aparatury, za podmínek:  
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- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 109,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 

Bc. P. U., se sídlem ul. 1. máje 1354, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 87323168 

 

 

243/5RM/2023 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 1120/81d____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 46 m2 v 1. podzemním 

podlaží budovy na ul. Dlouhá třída 1120/81d v Havířově-Podlesí, která je součástí 

pozemku parc. č. 361, k.ú. Bludovice, za účelem využití jako sklad pro vlastní 

potřebu, za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 

Mgr. M. T., bytem ………………………….. 

 

 

244/5RM/2023 - Nájem části nemovité věci – ul. Bludovická 758/3________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 19,08 m2 v 1. podzemním 

podlaží budovy na ul. Bludovická 758/3 v Havířově-Městě, která je součástí 

pozemku parc. č. 695, k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako sklad pro vlastní 

potřebu, za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 

paní J. K., bytem ………………………….. 

 

 

245/5RM/2023 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu – ul. Dlouhá  

třída 475/27_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu koupě části závodu dle § 2175 Občanského zákoníku, části 

nemovité věci – nebytové prostory o výměře 58,99 m2 v 1. nadzemní podlaží 

budovy na ul. Dlouhá třída 475/27, Havířov-Město, která je součástí pozemku  

parc. č. 1128, k.ú. Havířov-město, z nájemce Mgr. Z. F., IČ: 17147557  

na paní R. D., IČ: 73130877 
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s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 58,99 m2 v 1. nadzemní 

podlaží budovy na ul. Dlouhá třída 475/27, Havířov-Město, která je součástí 

pozemku parc. č. 1128, k.ú. Havířov-město, paní R. D., se sídlem Josefa Hory 

1098/7, 736 01 Havířov-Město, IČ: 73130877 a podmínky nájemní smlouvy: 

- sazba nájemného 1.353,00 Kč/m2/rok 

- hrazení nájemného a záloh na služby měsíčně 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- za účelem prodejny květin, rostlinných produktů a rostlinných výrobků 

 

 

246/5RM/2023 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  

– ul. Makarenkova 517/6____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu koupě části závodu dle § 2175 Občanského zákoníku, části 

nemovité věci – nebytové prostory o výměře 41,03 m2 v 1. podzemním podlaží 

budovy na ul. Makarenkova 517/6, Havířov-Město, která je součástí pozemku parc. 

č. 1119, k.ú. Havířov-město, z nájemce pana P. P., IČ: 07220332 na paní V. P., 

DiS., IČ: 09414797 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 41,03 m2 v 1. podzemním 

podlaží budovy na ul. Makarenkova 517/6, Havířov-Město, která je součástí 

pozemku parc. č. 1119, k.ú. Havířov-město, paní V. P., DiS., se sídlem Dlouhá třída 

811/2a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 09414797, a podmínky nájemní smlouvy: 

- sazba nájemného 311,00 Kč/m2/rok 

- hrazení nájemného a záloh na služby měsíčně 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- za účelem kosmetického a tetovacího studia 

 

 

247/5RM/2023 - Ukončení nájmu části nemovité věci – ul. Kubelíkova 1317/1______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 48 m2 v 1. podzemním 

podlaží budovy na ul. Kubelíkova 1317/1, Havířov-Podlesí, která je součástí 

pozemku parc. č. 203/7, k.ú. Bludovice, nájemci společnosti VALEConsult s.r.o., 

se sídlem Budovatelů 803/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 10876251, 

dohodou k 31.01.2023 
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248/5RM/2023 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Nákupní 426/1________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení nájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 73,05 m2  

v 1. nadzemním podlaží budovy na ul. Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark, která  

je součástí pozemku parc. č. 2105/304, k.ú. Šumbark, ke dni 31.01.2023 z důvodu 

podané výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou nájemcem paní S. R.,  

se sídlem 17. listopadu 1108/30, 736 01 Havířov-Podlesí,  

IČ: 18089101 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 73,05 m2  

v 1. nadzemním podlaží budovy na ul. Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark,  

která je součástí pozemku parc. č. 2105/304, k.ú. Šumbark 

 

 

249/5RM/2023 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 39,17 m2  

v 1. podzemním podlaží budovy na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark, která 

je součástí pozemku parc. č. 2366/6, k.ú. Šumbark, nájemci panu J. B., se sídlem 

Na Pasekách 683/16, Bartovice, 717 00 Ostrava, IČ: 46110356, dohodou 

k 31.01.2023 

 

2. ukončení nájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 7,4 m2  

v 1. podzemním podlaží budovy na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark, která 

je součástí pozemku parc. č. 2366/6, k.ú. Šumbark, nájemci panu J. B., se sídlem 

Na Pasekách 683/16, Bartovice, 717 00 Ostrava, IČ: 46110356, dohodou 

k 31.01.2023 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 39,17 m2  

v 1. podzemním podlaží budovy na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark,  

která je součástí pozemku parc. č. 2366/6, k.ú. Šumbark 

 

4. záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 7,4 m2  

v 1. podzemním podlaží budovy na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark, která 

je součástí pozemku parc. č. 2366/6, k.ú. Šumbark 
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250/5RM/2023 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Palackého 689/2______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci - místnost č. 106 o výměře 40 m2 a podíl  

společných prostor o výměře 17 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy 

podnikatelského centra ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, která je součástí 

pozemku parc. č. 620/1, k.ú. Havířov-město, nájemci České pirátské straně,  

se sídlem Na Moráni 360/3, Praha 2 - Nové Město, 128 00 Praha, IČ: 71339698, 

dohodou k 31.01.2023 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci - místnost č. 106 o výměře 40 m2 a podíl  

společných prostor o výměře 17 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy 

podnikatelského centra ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, která je součástí 

pozemku parc. č. 620/1, k.ú. Havířov-město 

 

 

251/5RM/2023 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Lašská 1145/3________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnost o výměře 12 m2 v 1. podzemním  

podlaží budovy na ul. Lašská 1145/3, Havířov-Město, která je součástí pozemku 

parc. č. 2146 k.ú. Havířov-město, nájemci paní Z. A., bytem 

………………………….., dohodou k 28.02.2023 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 12 m2 v 1. podzemním  

podlaží budovy na ul. Lašská 1145/3, Havířov-Město, která je součástí pozemku 

parc. č. 2146 k.ú. Havířov-město, paní H. Č., bytem ………………………….., 

za účelem využití jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

252/5RM/2023 - Dohoda o ukončení nájmu části pozemku parc. 1040/1, k. ú. Bludovice______   

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy pro nájem části pozemku  

parc. č. 1040/1, k. ú. Bludovice, ve vlastnictví pronajímatele České republiky, 

hospodaření přísluší Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, za který jedná Krajský pozemkový úřad 

pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, a to k datu  

31. 1. 2023, z důvodu nevyužití pozemku ze strany statutárního města Havířova 

jako nájemce, ke sjednanému účelu realizace stavby cyklostezky     
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení 

nájemní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit dohodu v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                                            

Z: vedoucí EO 

T: 28.02.2023 

 

    

253/5RM/2023 - Zřízení služebnosti k umístění lávky L5 na pozemku Povodí Odry s.p.______   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e    

 

zřízení služebnosti na části služebného pozemku parc. č. 4340, k. ú. Havířov–město, 

ve vlastnictví povinného Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,  

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 708 90 021, spočívající v právu 

oprávněného statutárního města Havířova zřídit, umístit, provozovat, udržovat, 

opravovat či odstranit na služebném pozemku lávku přes vodní tok Lučina,  

L5- SO C201 a 001, umístěnou v rámci stavby 1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 

Havířov – Žermanická přehrada, včetně opěr a zpevnění břehů, v rozsahu 132,80 

m2, dle geometrického plánu  2141-143/2017, ze dne 16. 5. 2017, hodnota 

služebnosti je stanovena dohodou v souladu s vnitřními předpisy povinného  

pro nakládání s určeným majetkem, a to ve výši 15,00 Kč/m2, tj při výměře  

132,80 m2 celkem 1.992,00 Kč + DPH 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

služebnosti 

                                                                                                            

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s usnesením                     

 

  Z: vedoucí EO         

                                                                                                                      T: 31.03.2023   
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254/5RM/2023 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet s.r.o.____________      

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Prostřední Suchá, 

parc. č. 1873/1, v rozsahu 7,79 m2, označeném písmenem D, dle geometrického 

plánu č. 2919-18/2015 ze dne 13.4.2015, spočívajícím v právu zřídit a provozovat 

na služebném pozemku plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na 

služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojka  

ID 82449108, stavba č. 9900071880, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 

a vytyčovacích bodů, ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem 

Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO: 272 95 567, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, kterou uhradí 

investoři - stavebníci plynovodní přípojky, Bc. Aleš Michna  a Lenka Michnová, 

oba bytem: Pěkná 1506/42, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 

  

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

                                                                                                            

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s usnesením          

                                                                                                            

           Z: vedoucí EO                                                                                                                 

                                                                                                            T: 31.03.2023   

 

 

255/5RM/2023 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby Chodník na ul. Zemědělská,  

Dolní Datyně______________________________________________________     

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby č. 21081 Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně,  

1. zřízení věcného břemene – služebnost vedení inženýrské sítě na části pozemku  

parc. č. 705/1, k. ú. Dolní Datyně, ve vlastnictví povinného Moravskoslezského 

kraje, IČO: 70890692, 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, 

spočívající v právu oprávněného statutárního města Havířova, na části pozemku 

zřídit a provozovat podzemní vedení a sloupy veřejného osvětlení a vstupovat                             

a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami                                        

a provozováním stavby, a to v rozsahu dle geometrického zaměření dokončené 

stavby, za jednorázovou úhradu v předpokládané výši 1.000,00 Kč + DPH,  

dle sazebníku finančních náhrad platné interní směrnice povinného          
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2. zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 720/1, k. ú. Dolní Datyně,  
ve vlastnictví povinného Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 
3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021, spočívající 
v právu oprávněného statutárního města Havířova umístit, zřídit, provozovat  
a udržovat na části pozemku v rozsahu cca 12 m2 vyústní objekt a v právu 
vstupovat a vjíždět na pozemek v případě běžné údržby a opravy vyústního 
objektu, a to v rozsahu dle geometrického zaměření dokončené stavby,  
za jednorázovou úhradu 100,00 Kč/m2, minimálně však 1.500,00 Kč + DPH, 
stanovenou dohodou v souladu s vnitřními předpisy povinného pro nakládání 
s určeným majetkem, s připočtením poplatku za uzavření smlouvy ve výši 500,00 
Kč + DPH               

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné 
smlouvy k věcnému břemeni dle bodu 1. a 2. 
                                                                                                            
u k l á d á  
 
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s usnesením                                                      

                                                                                                            
           Z: vedoucí EO                                                                                                                 
                                                                                                            T: 31.03.2023 
 

 
256/5RM/2023 - Prodej pozemků parc. č. 2105/794, 2105/753, 2105/384, k. ú. Šumbark______ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit v k. ú. Šumbark prodej pozemku  
parc. č. 2105/753 o výměře 75 m2, pod již postavenou budovou č.p. 469 sloužící 
jako prodejní stánek, který je ve vlastnictví pana D. U. a pozemků  
parc. č.  2105/794 o výměře 52 m2 a parc. č. 2105/384 o výměře 38 m2, za účelem 
posezení u prodejního stánku, z vlastnictví statutárního města Havířova  
do vlastnictví pana D. U., bytem ………………………….. 

 

 
257/5RM/2023 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 524/64, k. ú. Bludovice______________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku  
parc. č. 524/64, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 50 m2 v k. ú. Bludovice,  
z vlastnictví prodávajícího statutárního města Havířova do vlastnictví kupujícího 
pana R. H., bytem ………………………….., za účelem majetkového vypořádání 
části prodávaného pozemku pro zateplení budovy, stavby občanského vybavení, 
která je ve vlastnictví kupujícího a pro vybudování zpevněných ploch navazujících 
na zpevněné travnaté plochy určené k parkování, které jsou ve vlastnictví 
kupujícího   
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258/5RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Dolní  

Suchá parc. č. 2734/1 dle geometrického plánu č. 1535-29a/2022 ze dne  

10. 10. 2022, za účelem umístění kanalizační přípojky o výměře 14,88 m2,  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.860,00 Kč a dle geometrického plánu  

č. 1535-29b/2022 ze dne 10. 10. 2022, za účelem umístění sjezdu o výměře  

11,51 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou,  

ve prospěch pozemku parc. č. 2329/12, k. ú. Dolní Suchá, jehož součástí  

je budova č. p. 461, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví  

J. D., bytem ………………………….. 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města v k. ú. Šumbark  

parc. č. 403, 445/1 dle geometrického plánu č. 2071-124/2022 ze dne  

20. 10. 2022, za účelem umístění kanalizační přípojky o výměře 8,00 m2,  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč a za účelem   umístění sjezdu  

o výměře 13,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmeny „A“  

a „B“, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou,  

ve prospěch pozemku parc. č. 529, k. ú. Šumbark, ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti ve vlastnictví R. G. a A. G., oba bytem  

………………………….. 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Bludovice  

parc. č. 2635/1 dle geometrického plánu č. 5096-50/2022 ze dne 27. 4. 2022,  

za účelem   umístění sjezdu o výměře 29,00 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 2635/57,  

k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 466, ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti ve vlastnictví M. B. a Ing. M. B., oba bytem 

………………………….. 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Dolní  

Suchá parc. č. 2734/1 dle geometrického plánu č. 1485-112/2021 ze dne  

20. 7. 2021, za účelem   umístění sjezdu o výměře 8,60 m2, za jednorázovou 

úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc.  

č. 2329/21, k. ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č. p. 481, ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti ve vlastnictví P. S. a A. S.,  

oba bytem ………………………….. 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Dolní  

Suchá parc. č. 2734/1 dle geometrického plánu č. 1537-130/2022 ze dne  

10. 11. 2022, za účelem   umístění kanalizační přípojky o výměře 4,00 m2, za 

jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch 

pozemku parc. č. 2329/19, k. ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č. p. 463, 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví P. Š. a P. Š., oba bytem 

………………………….. 
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6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Šumbark  

parc. č. 2194/1 dle geometrického plánu č. 2079-135a/2022 ze dne 23. 11. 2022, 

za účelem   umístění kanalizační přípojky o výměře 3,00 m2, za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,00 Kč a dle geometrického plánu č. 2079-135b/2022  

ze dne 23. 11. 2022 , za účelem   umístění vodovodní přípojky o výměře 3,00 m2, 

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč,  na dobu neurčitou, ve prospěch 

pozemku parc. č. 2197/4, k. ú. Šumbark, jehož součástí je budova č. p. 1292,  

ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví S. M.  

a A. M., oba bytem ………………………….. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. až 6. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. až 6.         

                                                                                                                      Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2023 

 

 

259/5RM/2023 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města a to parc. č. 344/1, 399/1, 

464/62, 464/63, 464/65, 464/67, 464/68, 464/98, 464/99, 464/103, 464/170,  

k. ú. Bludovice spočívající v umístění a provozování podzemního komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě – HDPE trubky s optickými kabely včetně 

související infrastruktury v rámci stavby číslo 11010-087910 

MIMO_TM9_T_KIYMD_OK za jednorázovou úhradu 23.796,00 Kč + DPH,  

o výměře 118,98 m2 dle geometrického plánu č. 5138-201/2022 ze dne 22. 9. 2022, 

na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti CETIN a.s., se sídlem: 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

služebnosti 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2023 
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260/5RM/2023 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům ve vlastnictví 

města a to parc. č. 1064/13, 1065, 1087/4, k. ú. Bludovice spočívající v umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního 

kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8020801/2  

Havířov-Bludovice č. parc. 1064/34, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč 

+ DPH, o výměře 8,40 m2 dle geometrického plánu č. 5103-164/2021  

ze dne 21. 6. 2022, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku ve vlastnictví  

města a to parc. č. 1327/1, k. ú. Bludovice spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8016768/1 Havířov,  

Frýdecká č. p. 588/7, DTS, NNv, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč  

+ DPH, o výměře 9,26 m2 dle geometrického plánu č. 5063-571/2021  

ze dne 16. 5. 2022, na dobu neurčitou  

 

3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku ve vlastnictví  

města a to parc. č. 609/5, k. ú. Bludovice spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8018978/3 Havířov-Bludovice, 

Selská č. parc. 626/3, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,  

o výměře 11,90 m2 dle geometrického plánu č. 5060-101/2020 ze dne 28. 1. 2022, 

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 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 3. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností 

dle bodu 1. až 3. v souladu s tímto usnesením 

                                                                                           

Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2023 
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261/5RM/2023 - Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 4041 a části pozemku parc. č. 4037/2,  

k. ú. Havířov-město_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky pozemku parc. č. 4041, zahrada o výměře 653 m2 a části pozemku 

parc. č. 4037/2, ostatní plocha o výměře 200 m2, k. ú. Havířov-město,  

pro pana S. T., ……………………………, za účelem chovu včel 

 

 

262/5RM/2023 - Participativní rozpočet – pracovní skupina_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ustavení pracovní skupiny pro participativní rozpočet města Havířova  

 

j m e n u j e 

 

členy pracovní skupiny pro participativní rozpočet města Havířova: 

 

Odbor komunálních služeb: Ing. Iveta Grzonková,  

vedoucí odboru komunálních služeb 

Ing. Roman Hučík,  

referent odboru komunálních služeb 

Odbor životního prostředí: Ing. Jana Návratová,  

vedoucí odboru životního prostředí  

       Ing. Jan Smola,  

vedoucí oddělení ekologie krajiny,  

ochrana přírody 

       Ludmila Hirmerová,  

referent oddělení životního prostředí   

Odbor územního rozvoje:   Ing. arch. Karel Mokroš,  

vedoucí odboru územního rozvoje 

Ing. Kateřina Mikulová,  

vedoucí oddělení investic územního rozvoje 

Odbor školství a kultury:  Andrea Miavcová,  

investiční referent odboru školství a kultury 

 Gabriela Jandová, investiční referent  

odboru školství a kultury                                                    

Ekonomický odbor:  Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení  

rozpočtu a energetiky 

       Jana Moldrzyková, referent oddělení  

správy majetku         

 

 

 

Odbor stavebního řádu   
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a památkové péče:   Ivo Lipina, úředník odboru stavebního  

řádu a památkové péče 

Správa sportovních    

a rekreačních zařízení:  Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce,  

ředitel SSRZ 

Jan Veselý,  

vedoucí střediska koupaliště a hřiště SSRZ 

 

 

263/5RM/2023 - Realizace vítězného projektu r. 2022 Workout vedle minigolfu  

na ul. Astronautů – navýšení finančního objemu_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit dodatečné navýšení finančního objemu  

pro realizaci návrhu Workout vedle minigolfu na ul. Astronautů Havířov – Město, 

vítězného projektu Participativního rozpočtu r. 2022. 

 

 

264/5RM/2023 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  

za období červen až listopad 2022_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 

města Havířova, které byly realizované v období červen až listopad 2022  

u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu 

 

 

265/5RM/2023 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 169. – 178.__  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 174. – 178., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 169. – 178. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2022: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 738 338,68 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 281 097,70 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 97 123,73 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 914,75 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 359 202,50 tis. Kč 
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II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 164 081,88 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 601 770,65 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 935,95 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 19 719,67 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 507 494,75 tis. Kč 

 odbor organizační 324 172,62 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 884,19 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 401 589,35 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 108 188,40 tis. Kč 

 odbor ekonomický 1 172 860,35  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 61 925,37 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 562 311,23 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 3 074,95 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 209,84 tis. Kč 

 MŠ ČSA 1 464,27 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 977,94 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 934,79 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 897,47 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 66,67 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 267,37 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 948,78 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 65,04 tis. Kč 

 MŠ Okružní 3 276,20 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 964,35 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 89,54 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 408,40 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 833,77 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 858,81 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,40 tis. Kč 

 MŠ Sukova 3 232,40 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 1 368,90 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 875,97 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 200,07 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 1 323,36 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 4 049,77 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 145,08 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 227,21 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,84 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 6 575,52 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 268,55 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 860,20 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 133,64 tis. Kč 



 
 

USNESENÍ 

z 5. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 16.01.2023 

23 

 ZŠ Gorkého 3 741,20 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 115,68 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 457,73 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 69,94 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 6 837,49 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 217,31 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 667,72 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 74,84 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 7 697,92 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 97,71 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 8 477,89 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,04 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  4 422,88 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 465,48 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 10 177,13 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 375,90 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 14 000,27 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 138,54 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 2 261,38 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,14 tis. Kč 

 ZŠ Školní 5 979,32 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 78,11 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 471,05 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 8 385,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 122,21 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 259,20 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 87 400,01 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 8 000,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 956,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 49 112,31 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
27 944,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 66 128,38 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 
83 596,60 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 17 380,51 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 73 716,90 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +425 743,20 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +86 141,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +406 737,20 tis. Kč 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí  

rozpočtová opatření č. 169. – 178., dle Přílohy č. 1 

rozpis rozpočtových úprav VI. na rok 2022, dle Přílohy č. 1 

nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2022. 

 

 

266/5RM/2023 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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: 

 

1. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici A. S. Puškina 910/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

2. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici 17. listopadu 1256/4, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

3. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici 17. listopadu 1252/12, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

4. Byt č. 58, vel. 0+1 v ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

5. Byt č. 100, vel. 0+1 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

6. Byt č. 14, vel. 1+1 v ulici Klidná 792/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ……………… 

 

7. Byt č. 11, vel. 1+1 v ulici Mánesova 991/46, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ……………… 

 

8. Byt č. 12, vel. 1+1 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 
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9. Byt č. 34, vel. 1+1 v ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

10. Byt č. 26, vel. 1+1 v ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

 11. Byt č. 8, vel. 0+2 v ulici Jurije Gagarina 1507/24, Havířov - Podlesí 

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

12. Byt č. 12, vel. 0+2 v ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

13. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Mánesova 981/34, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

14. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Karvinská 1184/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

15. Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Lípová 730/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

16. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Mozartova 1067/15, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ……………… 

 

17. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici 17. listopadu 1257/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

18. Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Balzacova 1187/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ……………….,  

3. ……………… 

 

19. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1203/40, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 
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20. Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Mládí 1100/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ……………… 

 

21. Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Bludovická 758/3,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

22. Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Hakenova 727/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

23. Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Hakenova 726/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

24. Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

25. Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Lípová 730/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

26. Byt č. 23, vel. 1+3 v ulici Sukova 819/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

27. Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici Jožky Jabůrkové 978/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

28. Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

29. Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 
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30. Byt č. 8, vel. 1+3 v ulici Školní 271/32, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

31. Byt č. 26, vel. 1+3 v ulici V. K. Klicpery 286/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ……………… 

 

32. Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

33. Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici Moravská 427/23, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

34. Byt č. 56, vel. 1+3 v ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

35. Byt č. 2, vel. 1+4 v ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ……………… 

 

36. Byt č. 2, vel. 1+4 v ulici Lidická 1177/52b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru 

pronájmu 

 

 

267/5RM/2023 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách, podání výpovědí z nájmu bytů__________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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. 2022, 15. 12. 2022, 1. 1. 2023 dle 

přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2 
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s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,  
dle přílohy č. 3, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu  
a porušování povinností nájemce 

 

 
268/5RM/2023 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město_  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 
Havířov-Město, kterým k 30. 11. 2022 a k 31. 1. 2023 končí nájemní smlouva,  
dle přílohy č. 1 

 

 
269/5RM/2023 - Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2023  

a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, přijetí 
účelové dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2023 ve výši 20 000,00 Kč  
a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
 
p o v ě ř u j e  
 
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Těrlicko. 

Z: ředitelka SANTÉ 
T: leden 2023 

 

 
270/5RM/2023 - Žádost o dodatečný souhlas s přijetím neúčelového finančního daru________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, přijetí 
neúčelového finančního daru od pana J. D., bytem ………………, IČO: 40280659 
ve výši 10 000,00 Kč.  

 
 Z: ředitelka SANTÉ 

T: leden 2023 
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271/5RM/2023 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru_______________________________   
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, přijetí 
věcného daru – 1 ks server Inter x 3250M4, 1ks server inter x 3220M2 od firmy 
ITS Office Technology, s.r.o, se sídlem Šumbarská 337/45, 735 64 Havířov – Dolní 
Suchá, IČO: 28645961, v pořizovací ceně 136 125,00 Kč 

 
 Z: ředitelka SANTÉ 

T: leden 2023 
 

 
272/5RM/2023 - Souhlas s přijetím věcného daru – sedací souprava, konferenční stůl________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583,  
přijetí věcného daru – sedací souprava a konferenční stůl v hodnotě 2 000,00 Kč 
pro středisko Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší od Z. J., bytem 
………………………………. 
 
p o v ě ř u j e 

 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana Černého 
podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

Z: ředitel SSmH 
T: leden 2023 

 

 
273/5RM/2023 - Souhlas s přijetím věcného daru – knihovny____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí 
věcného daru – dvě knihovny v hodnotě 2 000,00 Kč pro středisko Nízkoprahové 
denní centrum pro osoby bez přístřeší od Mgr. M. F., DiS.,  
bytem ………………………………… 
 
p o v ě ř u j e 

 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana Černého 
podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

Z: ředitel SSmH 
T: leden 2023 
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274/5RM/2023 - Tisk Radničních listů Havířov – souhlas s podmínkami zadávacího řízení____ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í  
 

s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení a složením komise na nadlimitní 
veřejnou zakázku na služby polygrafické práce s názvem Tisk Radničních listů 
Havířov, příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov 
 
1. rozdělení zakázky na části:  ne 

následné zakázky (opce):ne 

 
2. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

poskytnutí zálohy:   ne 
čerpání dotace:    ne 
přenesená daňová povinnost:  ne 

 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. varianty nabídky:   ne 

 
5. dobu realizace veřejné zakázky:   

     zahájení:    20. 3. 2023 
     termín dokončení:    smlouva na dobu neurčitou 
 
6. hodnotící kritérium:                        

nabídková cena v Kč bez DPH       váha 80% 
termín dodání ve dnech (maximálně však 5 dnů) váha 10% 
kvalita vzorku tiskoviny    váha   7%  
(kvalita papíru a kvalita barvy v poměru 50/50) 
environmentální/sociální kritérium                              váha   3% 

 

7. základní způsobilost:  

    - v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - doklady  

dle ust. § 75 zákona 

 

8. profesní způsobilost:  

    - dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné  

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

    - dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu  

      odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to Výroba, obchod a služby  

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

9. technická kvalifikace: 

    - dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam minimálně 3 významných služeb  

obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, tj. archový ofsetový tisk 

periodika (minimálně měsíčníku) v rozsahu nejméně 20 000 kusů jedno vydání 

nepřetržitě po dobu alespoň 12 měsíců pro jednoho objednatele, poskytnutých 

dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení 
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10. další podmínky:      
      - předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění 

odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 1 milión Kč 
před podpisem smlouvy dle ust. § 104 písm. e) zákona 

      - záruka 12 měsíců 
      - dodavatel nebude moci využít poddodavatele v části pravidelného  

pracování a tisku periodika  
      - specifikace předmětu veřejné zakázky dle Přílohy č. 2 
      - možnost procentuálního zvýšení smluvní ceny, které bude odpovídat  

navyšování minimální mzdy v důsledku změny zákona o minimální mzdě 
(vyhrazená změna závazku dle ust. § 100, odst. 1 zákona) 

 
11. způsob realizace zadávacího řízení:   
     - předložení vzorku tiskoviny pro hodnocení nabídek v listinné podobě 
     - elektronická komunikace v souladu s ust. § 211 zákona 
 
12. složení komise dle Přílohy č. 1 

 

 

275/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD______________ 
 

Rada města Havířova  
 
s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD, IČO: 27832813, 
příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem Havířov, 
IČO: 00317985: 
 
1. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      
    název operačního programu:  Pro region 
    název projektu:   Havířovský májový den 
    požadovaná výše dotace: 200 000,00 Kč 
    spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2023 
 
2. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      
    název operačního programu:  Pro region 
    název projektu:   Den – pro děti, historie, barev, pro všechny 
    požadovaná výše dotace: 250 000,00 Kč 
    spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

z příspěvku na provoz pro rok 2023 
 

3. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  
se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

    název operačního programu:  Pro region 
    název projektu:   Léto koncertů a pohádek 
    požadovaná výše dotace: 200 000,00 Kč 
    spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

z příspěvku na provoz pro rok 2023 
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4. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

    název operačního programu:  Pro region 

    název projektu:   Pod havířovským nebem 

    požadovaná výše dotace: 200 000,00 Kč 

    spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

z příspěvku na provoz pro rok 2023 

 

5. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

      název operačního programu:  Pro region 

    název projektu:   Vánoční městečko 2023 

    požadovaná výše dotace: 250 000,00 Kč 

    spolufinancování: spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

 z příspěvku na provoz pro rok 2023 

 

 

276/5RM/2023 - Požární ochrana majetku a kulturních služeb ve správě MKS Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb požárních asistenčních 

hlídek a zajištění požární bezpečnosti - zvýšení na cenu 165,00 Kč za hodinu  

a osobu požárního zabezpečení činnosti Městského kulturního střediska Havířov, 

IČO: 00317985, uzavřené s poskytovatelem firmou J. H., Havířov-Šumbark, Mládí 

1148/25, IČO: 74324144. 

 

 

277/5RM/2023 - Ostraha objektů Kulturního domu Radost, Kulturního domu Petra Bezruče_  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985, uzavření Dodatků č. 3 

ke Smlouvám o poskytování bezpečnostních služeb – zvýšení na cenu 153 Kč  

bez DPH za hodinu a osobu fyzické ostrahy majetku a provozu objektů Kulturní 

dům Radost, ul. Alšova 234/11, Havířov a Kulturní dům Petra Bezruče,  

ul. Hlavní třída 246/31a, Havířov - s poskytovatelem Security Redon Plus, s.r.o., 

IČO: 258 86 177   
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278/5RM/2023 - Ostraha objektu Kina Centrum v Havířově_____________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e    

 

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění bezpečnostních služeb - zvýšení  

na cenu 153,00 Kč bez DPH za hodinu a osobu fyzické ostrahy majetku a provozu 

objektu Kino Centrum, náměstí Republiky 575/7, Havířov – Město - s dodavatelem 

Security Redon Plus, s.r.o. IČO: 258 86 177. 

 

 

279/5RM/2023 - Žádost o rozšíření akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“ – Výpravní  

hala FÉNIX_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, rozšíření aktuální 

marketingové akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“ pro školy na území 

statutárního města Havířova o sportoviště Výpravní hala FÉNIX  

(platnost do 30. 6. 2023). 

 

 

280/5RM/2023 - Souhlas s přijetím daru PO - SSRZ Havířov____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím účelového finančního daru příspěvkovou organizací Správa sportovních  

a rekreačních zařízení, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754: 

 

celková hodnota daru:   80 000,00 Kč 

poskytovatel daru: Technické služby Havířov a. s., Karvinská 

1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601 

specifikace daru:   pořízení chodítek pro děti pro veřejné bruslení 
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281/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu  

TEPLO NA DLANI_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI 

příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754:  

 

Poskytovatel nadačního příspěvku:   Nadační fond TEPLO NA DLANI,  

se sídlem Konzumní 298/6a,  

736 01 Havířov-Šumbark,  

IČO: 06486282 

Název projektu:    Pořízení chodítek pro děti pro veřejné  

bruslení – mobilní ledové kluziště 

Požadovaná výše příspěvku:  40 000,00 Kč 

Spoluúčast zřizovatele:   0,00 Kč 

Spolufinancování:    0,00 Kč 

 

 

282/5RM/2023 - Mimořádná přidělení konkrétních bytů v Domech s pečovatelskou  

službou v majetku statutárního města Havířova_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

mimořádná přidělení konkrétních bytů zvláštního určení v Domech 

s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Havířova dle přílohy č. 1 

 

 

283/5RM/2023 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2023_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

 s c h v a l u j e 

 

rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a seniorů, podmínky 

účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1 s plánovaným rozpočtem  

2 500 000,00 Kč  

 

u k l á d á  

 

1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením  

a seniorů      

Z: vedoucí OSV, 

            ředitelka SANTÉ  

T: květen až říjen 2023 
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2. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů  
osob se zdravotním postižením a seniorů  

 
Z: vedoucí OSV 
T: od března 2023 

 

 
284/5RM/2023 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti a přijetí účelové dotace na výkon sociální práce ze státního rozpočtu 
na rok 2023   
 
p o v ě ř u j e 
 
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka  
- podpisem žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
- k úkonům konaným v rámci dotačního řízení pro poskytování příspěvku  

ze státního rozpočtu na výkon sociální práce v roce 2023 dle přílohy č. 1  
 
                                                                                                                   Z: vedoucí OSV 
                                                                                                                   T: únor 2023 
 

k o n s t a t u j e 
 
skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova je výkon 
sociální práce dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů a dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, v roce 2023 zajišťován 12 sociálními pracovníky oddělení sociálních 
služeb, 0,5 úvazkem vedoucí oddělení sociálních služeb a 0,25 úvazkem vedoucí 
odboru 

 

 
285/5RM/2023 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 1. 2023__________ 
 

Rada města Havířova  
 
s t a n o v í 
 
plat ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce Asterix-SVČ, p. o., 
Havířov, a to od 1. 1. 2023 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu 
 
u k l á d á 
 
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům mateřských škol, základních škol, 
ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov  

 
Z: vedoucí OŠK 

         T: leden 2023 
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286/5RM/2023 - Souhlas s přijetím darů PO__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á 

 

dodatečný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

 

finanční dar ve výši 400,00 Kč od Klubu rodičů Havířov-Dolní Datyně, z.s., 

Občanská 76/11, 736 01 Havířov – Dolní Datyně, IČO: 65890639 

 

2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

 

věcný dar ve výši 3 000,00 Kč od fyzické osoby – 2 ks  

zvlhčovače CONCEPT PERFECT AIR 

 

3. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 

 

- věcný dar ve výši 6 208,00 Kč od společnosti VINAMET CZ s.r.o.,  

Dělnická 566/2, 736 01 Havířov-Město, IČO: 26845148 – 7 ks  

foukací harmoniky HONER 

 

- věcný dar ve výši 1 875,00 Kč od Sdružení rodičů a přátel školy  

ZŠ Gorkého Havířov, z.s., Prachatická 236/9, Dolní Suchá, 735 64 Havířov, 

IČO: 08776423 – 4 ks cyklistická přilba dětská, 2 ks stojanů pro jízdní kolo 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

4. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 

 

věcný dar ve výši 10 000,00 Kč od společnosti swordmodels s.r.o., Těsínská 288, 

739 34 Šenov u Ostravy, IČO: 05103754 – odměny pro soutěžící 

 

5. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 

 

věcný dar ve výši 6 749,00 Kč od fyzické osoby – učební pomůcky  

pro třídu Montessori 

 

6. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

 

finanční dar ve výši 250 000,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle,  

IČO: 24231509 – úhrada stravného pro 33 žáků školy, včetně žáků         

z Ukrajiny pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 
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7. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

 

- finanční dar ve výši 7 670,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 – úhrada 

stravného pro 10 žáků z Ukrajiny pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 

 

- věcný dar ve výši 40 900,00 Kč od společnosti „LEPORELO children“ o.p.s.,  

Mládežnická 1564/11, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362 

10 ks sedacích vaků Hruška 

 

- věcný dar ve výši 10 990,00 Kč od společnosti Prusa Research a.s.,  

Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7, IČO: 06649114 – 1 ks  

3D tiskárna Originál Prusa MINI 

 

 

287/5RM/2023 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu  

v ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, 

IČO: 48805271, zastoupené PaedDr. S. N., ředitelem školy pronájem školního bytu 

za podmínek: 

 

nájemce:    Bc. M. H., zaměstnanec školy  

výměra prostor:   94,12 m2 (započitatelná 85,61 m2) 

nájemné:    60,00 Kč/m2  

služby:   elektřina, teplo, voda – zálohová měsíční platba  

    kabelová televize – paušální měsíční platba 

doba nájmu:  na dobu určitou od 1. 5. daného kalendářního roku  

do 30. 4.  následujícího kalendářního roku s možností  

opakovaného prodlužování vždy na 1 rok  

poznámka:  nájemné bude upraveno v souladu se změnou sazby  

nájemného schváleného radou města 

 

 

288/5RM/2023 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO – Asterix-SVČ, p. o., Havířov________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města ASTERIX – středisko 

volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 
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poskytovatel grantu:  Nadace OKD 

název grantového programu:  „Pro region“ 

název projektu:  Materiálové vybavení herny volnočasových  

aktivit k rozvoji jemné i hrubé motoriky 

předškolních dětí 

požadována výše grantu:  79 130,40 Kč 

spolufinancování:   19 782,60 Kč  

(z vlastních finančních zdrojů – příjmy  

z činnosti) 

 

 

289/5RM/2023 - Vyřazení vlastního investičního majetku - ZŠ Gorkého Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou organizací 

města Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 

 

chladící skříň AS 65, inventární číslo HIM 10/538/155/129, pořízena v roce 2005 

v pořizovací ceně 59 429,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31. 1. 2023  

činí 5 289,00 Kč 

 

 

290/5RM/2023 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou organizací 

města Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná, IČO: 61988600 

 

projektor LCD, inventární číslo 022ZŠ/29, pořízen v roce 2002 v pořizovací  

ceně 99 999,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31. 12. 2022 činí 0,00 Kč 

 

 

291/5RM/2023 - Žádost o bezplatný pronájem_________________________________________      

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Československé obce legionářské, z. s., Jednoty Havířov, IČO: 45247455,  

o bezplatný pronájem areálu Sportovní haly Slávie na ul. Astronautů 859/2, 

Havířov-Město, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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s c h v a l u j e  

 

výpůjčku areálu Sportovní haly Slávie Československé obci legionářské, z. s., 

Jednotě Havířov, IČO: 45247455, k pořádání branného závodu čtyřčlenných 

smíšených družstev žáků 8. tříd dne 19. 4. 2023  

 

 

292/5RM/2023 - Odprodej osobního automobilu_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej osobního vozidla Volkswagen Kombi M1, Multivan, RZ 6T4 0533,  

VIN WV2ZZZ7HZAH214577, z roku 2009, firmě Roman Müller  

za cenu 475 000,- Kč vč. DPH 

 

u k l á d á 

 

zrealizovat odprodej vozidla RZ 6T4 0533, VIN WV2ZZZ7HZAH21457 

                    

   Z: vedoucí ORG 

   T: 28.02.2023 

 

 

293/5RM/2023 - Úklid budov – uzavření dodatků______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádosti společnosti TSC Cleaning, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava  

- Moravská Ostrava, IČO: 25368907, na zvýšení ceny za úklidové služby 

poskytované na základě smlouvy č. 913/ORG/07, č. 243/ORG/11 a 194/ORG/17 

týkající se prostor Magistrátu města Havířova; č. 8-3/2012 týkající se úklidu 

objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, Smlouvy o dílo ze dne 

19. 2. 2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální služby 

města Havířova a Smlouvy o dílo 31/06/OS ze dne 22. 6. 2006 týkající se úklidu 

objektů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov 

 

2. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 8-3/2012 ze dne 12. 4. 2012 týkající se úklidu  

objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov se společností  

TSC Hospital, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní 316/2,  

IČO: 26872561, kterým bude z důvodu vysoké míry inflace zvýšena paušální 

měsíční cena za úklid o částku 32 900,16 Kč bez DPH (39 809,20 Kč  

včetně DPH), tzn. paušální roční cena o částku 394 801,95 Kč bez DPH  

(477 710,35 Kč včetně DPH)  
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3. uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2009 s účinností ode dne  

1. 3. 2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální služby 

města Havířova se společností TSC Hospital, s.r.o., se sídlem  

Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 26872561, kterým bude 

z důvodu vysoké míry inflace zvýšena paušální měsíční cena za úklid o částku 

11 250,92 Kč bez DPH (13 613,61 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena  

o částku 135 011,04 Kč bez DPH (163 363,36 Kč včetně DPH) 

 

4. uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo 31/06/OS ze dne 22. 6. 2006 týkající  

se úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov  

se společností TSC Cleaning, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní 

316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu vysoké míry inflace zvýšena 

paušální měsíční cena za úklid o částku 40 260,52 Kč bez DPH (48 715,23 Kč 

včetně DPH), tzn. paušální roční cena o částku 483 126,24Kč bez DPH 

584 582,75 Kč včetně DPH)  

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 913/ORG/07, kterým bude od 1. 2. 2023  

z důvodu vysoké míry inflace zvýšena měsíční paušální částka za úklidové 

služby o 29 163,88 Kč bez DPH (roční paušální částka o 349 966,56 Kč  

bez DPH) 

 

2. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 243/ORG/11, kterým bude od 1. 2. 2023  

z důvodu vysoké míry inflace zvýšena měsíční paušální částka za úklidové 

služby o 1 073,52 Kč bez DPH (roční paušální částka o 12 882,24 Kč bez DPH) 

 

3. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 194/ORG/17, kterým bude od 1. 2. 2023  

z důvodu vysoké míry inflace zvýšena měsíční paušální částka za úklidové 

služby o 2 097,57 Kč bez DPH (roční paušální částka o 25 170,84 Kč bez DPH)  

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 7  

ke smlouvě č. 913/ORG/07 ze dne 28. 12. 2007 

 

2. vedoucí organizačního odboru podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě č. 243/ORG/11  

ze dne 5. 4. 2011 a podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě č. 194/ORG/17  

ze dne 20. 3. 2017                   

  

   Z: vedoucí ORG 

   T: 31.01.2023 
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294/5RM/2023 - Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa - zahájení zadávacího 

řízení ____________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

s názvem „Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace): ano (50 % po ukončení a předání  

         pasportizace, dendrologického  

 posouzení a analytické části, 50 %  

 po ukončení a předání celého  

 zhotoveného díla) 

    poskytnutí zálohy:   ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:   ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení: ode dne účinnosti smlouvy,  

tj. zveřejnění smlouvy v registru smluv  

(předpoklad první polovina dubna 2023) 

    termín dokončení:    nejpozději do 31. 12. 2024  

  

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH 

nejvyšší přípustná nabídková cena:  1.089.000,00 Kč včetně DPH 

 

7. základní způsobilost: 

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 3 měsíců 

přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,  

ne starší 3 měsíců před dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění),  

a to např. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií  

a posudků, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 
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9. technickou kvalifikaci: 

- Seznam dokončených služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem  

podání nabídky, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže 

poskytnutí minimálně: 

a) 2 dokončené služby, přičemž předmětem každé bylo zpracování  

pasportizace městské zeleně v minimální hodnotě 200 000 Kč bez DPH/1 

služba, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem  

na požadovanou minimální hodnotu, a zároveň 

b) 2 dokončené služby, přičemž předmětem každé bylo zpracování  

dendrologického posouzení dřevin v minimální hodnotě 200 000 Kč  

bez DPH/1 služba, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem 

na požadovanou minimální hodnotu  

 

Poskytnutí služeb požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i společně 

stejnou zakázkou nebo stejnými zakázkami.  

 

- Seznam osob podílejících se na plnění veřejné zakázky v tomto složení: 

1. Vedoucí týmu 

2. Specialista v oblasti arboristiky nebo dendrologie 

3. Specialista v oblasti životního prostředí 

 

- Kvalifikace osob podílejících se na plnění veřejné zakázky: 

1. Vedoucí týmu:  

VŠ vzdělání technického směru; s minimálně 3letou praxí a profesními 

zkušenostmi na poskytování odborných technických služeb, poskytnutí 

minimálně 2 zakázek obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, 

tj. zpracování pasportizace nebo dendrologického hodnocení zeleně  

v minimální hodnotě 300 000,- Kč bez DPH/1 služba, a to jak s ohledem na 

požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou minimální hodnotu. 

Tato osoba bude odpovědná za plnění předmětu veřejné zakázky. 

Pozice vedoucího týmu nemůže být plněna poddodavatelem. 

2. Specialista v oblasti arboristiky nebo dendrologie:  

VŠ vzdělání technického směru, obor dendrologie nebo obor arboristiky; 

příp. certifikát českého arboristy; s minimálně 3letou praxí v oblasti 

posuzování dřevin. 

3. Specialista v oblasti životního prostředí:  

VŠ vzdělání přírodovědeckého nebo technického směru a s minimálně 3letou 

praxí v oblasti péče o dřeviny a vyhodnocování negativních vlivů na životní 

prostředí. 

Pozici vedoucího týmu nemůže vykonávat specialista v oblasti arboristiky 

nebo dendrologie ani specialista v oblasti životního prostředí. 

Pozici specialisty v oblasti arboristiky nebo dendrologie a pozici specialisty 

v oblasti životního prostředí může vykonávat tatáž osoba, ale musí splňovat 

shora uvedené požadavky pro danou pozici. Dodavatel tedy může prokázat 

požadavky minimálně 2 osobami.   

Shora uvedené požadavky na osoby, které se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, budou uvedeny v profesních životopisech jednotlivých členů 

realizačního týmu. 
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10. další podmínky: 

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- pozice vedoucího týmu nemůže být plněna poddodavatelem 
- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

 
11. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou  
 
12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 
 
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Studie 
veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa“ 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Studie veřejné zeleně ve městě Havířov – II. etapa“  

 
Z: vedoucí ORG 
T: leden 2023 

 

 

295/5RM/2023 - Výzva LIFE Partner – předložení žádosti o podporu_____________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení žádosti o podporu a následnou realizaci projektu na proplacení části 
spolufinancované městem v projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape 
Adaptation“, číslo projektu „LIFE20 IPC/CZ/000004“, v rámci výzvy LIFE Partner 
vyhlášené Ministerstvem životního prostředí  
 
u k l á d á 
 
1. zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými  

dokumenty programu LIFE Partner 
   Z: vedoucí ORG 
   T: 28.02.2023 
 

2. administraci projektu v souladu se závaznými dokumenty programu  
LIFE Partner 

   Z: vedoucí ORG 
          T: 31.10.2031 
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296/5RM/2023 - Předložení žádosti o podporu projektu Integrace držitelů dočasné ochrany  

v Havířově 2023____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu a následnou realizaci projektu Integrace držitelů 

dočasné ochrany v Havířově 2023 v rámci dotačního titulu „Systém výzev  

na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné 

ochrany na lokální úrovni v roce 2023“ prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR 

 

u k l á d á 

 

1. zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory splněním podmínek  

stanovených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu systémem 

výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace 

držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 

 

Z: vedoucí ORG 

          T: 10.02.2023 

 

2. administraci projektu v souladu se závaznými dokumenty systému výzev  

na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů 

dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 

 

Z: vedoucí ORG 

T: konec udržitelnosti 

 

 

297/5RM/2023 - Změna v povodňové komisi__________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

pana Mgr. J. S. z Povodňové komise města Havířova ke dni 16.1.2023  

 

j m e n u j e 

 

pana Ing. R. D. členem Povodňové komise města Havířova  

ke dni 17.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 5. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 16.01.2023 

45 

298/5RM/2023 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru I/11  

Havířov – Třanovice________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

informaci o zaslaném vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 

„I/11 Havířov - Třanovice“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 

 

 

299/5RM/2023 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru Retail  

park Havířov Šumbark – Šenov______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru Retail park  

Havířov Šumbark – Šenov k podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  

na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 

 

p o v ě ř u j e      

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření  

              

Z: vedoucí OŽP 

         T: 19.01.2023 

 

 

300/5RM/2023 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru Terénní úpravy  

v lokalitě Nový York________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru Terénní úpravy v lokalitě 

Nový York podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

uvedené v příloze č. 1 

 

p o v ě ř u j e      

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření  

   

               Z: vedoucí OŽP 

   T: 19.01.2023 
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301/5RM/2023 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2023_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 25 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.08.2008  

o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města Havířova, 

kterým se stanoví částka ke krytí účetní ztráty (rozdíl nákladů a tržeb) dopravce 

ČSAD Havířov a.s. v r. 2023 ve výši 134 350 000,00 Kč,   

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 25  

ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního  

města Havířov č. OKS/770/08 ze dne 27.08.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD 

Havířov a.s.  

Z: vedoucí OKS 

             T: 03/2023 

 

 

302/5RM/2023 - Tarifní podmínky MHD Havířov od 01.03.2023_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zvýšení ceny jízdenky pro jednu jízdu pro občany starší 15 let z 12,00  

na 15,00 Kč při platbě hotově nebo bankovní kartou u řidiče, 

2. zvýšení ceny jízdenky pro jednu jízdu pro občany starší 15 let z 9,00  

na 12,00 Kč při platbě z elektronické peněženky ODISKA, 

3. zrušení dvojí sazby ceny jízdenky - v době dopravní špičky 9,00 Kč a mimo  

dopravní špičku 5,00 Kč pro kategorii cestujících – Důchodci a nové stanovení 

jednotné ceny pro tuto kategorii 10,00 Kč při platbě hotově i z elektronické 

peněženky ODISKA, 

4. Tarifní podmínky Městské hromadné dopravy Havířov se zapracovanými  

změnami dle předchozích bodů č. 1. – 3., dle přílohy, s účinností od 01.03.2023, 

 

u k l á d á 

  

předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD Havířov a.s. 

         

Z: vedoucí OKS 

                                                                T: 17.01.2023 
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303/5RM/2023 - Nařízení o maximálních cenách v MHD Havířov________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á 

 

Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě  

a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné dopravy na území 

města Havířova, ve znění přílohy  

 

 

304/5RM/2023 - Stížnost občana - požadavek na zrušení zóny zákazu stání_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

návrh odpovědi podavateli stížnosti p. J. A., dle přílohy č. 2. 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit návrh odpovědi podavateli stížnosti  

panu J. A., dle přílohy č. 2. 

 

 

305/5RM/2023 - Splašková kanalizace v lokalitě Důlňák – Cena za převod odpadních vod  

pro rok 2023_______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

sdělení ceny za vodu převzatou pro rok 2023 od města Šenov, Radniční nám. 300, 

739 34 Šenov, dle přílohy 

 

s c h v a l u j e 

 

cenu za odpadní vodu převzatou, platnou od 01.01.2023 ve výši 30,60 Kč/m3  

bez DPH, za převedení odpadních vod z části kanalizace statutárního města 

Havířova v lokalitě Důlňák – kanalizace DN 250, PP, IČME: 8108-637556-

00297488-3/1 do kanalizace IČME: 8119-762342-00297291-3/4 ve vlastnictví 

města Šenova, Radniční nám. 300, 739 34 Šenov 

 

u k l á d á 

 

zajistit zveřejnění ceny za převedení odpadních vod pro rok 2023 pro lokalitu 

Důlňák – kanalizace DN 250, PP, IČME: 8108-637556-00297488-3/1 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 01/2023 
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306/5RM/2023 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace 

za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P  

na území města Havířova, schválených Radou města Havířova dne 28.06.2017 

usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti 

místní komunikace ul. 17.listopadu v Havířově, pro vozidlo se speciálním 

označením O7, pro V. V.. 

 

 

307/5RM/2023 - Petice občanů na ul. Žákovská 8______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

petici občanů ve věci přemístění místa pro shromažďování komunálního odpadu  

na ul. Žákovská 8 a jeho zastřešení a ohraničení zídkou  

 

s c h v a l u j e  

 

návrh odpovědi podavatelce petice p. B. M., dle přílohy č. 2 

 

 

308/5RM/2023 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 27.2.2023________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

stanovit  

1. výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova s účinností  

    od 27.2.2023 takto: 

1.1. člen Zastupitelstva města Havířova, který nepobírá odměnu za výkon funkce  

člena Rady města Havířova, předsedy nebo člena výboru Zastupitelstva 

města Havířova, předsedy nebo člena komise Rady města Havířova nebo 

předsedy nebo člena zvláštního orgánu města, ve výši 3.070 Kč/měsíc, 

1.2. člen Rady města Havířova ve výši 12.277 Kč/měsíc, 

1.3. předseda výboru Zastupitelstva města Havířova, předseda komise Rady  

města Havířova nebo předseda zvláštního orgánu města ve výši  

6.138 Kč/měsíc/1 funkce, 

1.4. člen výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova  

nebo zvláštního orgánu města ve výši 3.570 Kč/měsíc; tato odměna náleží 

v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru 

Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo 

zvláštního orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, 



 
 

USNESENÍ 

z 5. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 16.01.2023 

49 

který není členem Rady města Havířova ani předsedou výboru Zastupitelstva 

města Havířova, předsedou komise Rady města Havířova nebo předsedou 

zvláštního orgánu města, na něm byl přítomen. Při výkonu druhé a další 

funkce člena výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města 

Havířova nebo zvláštního orgánu města náleží zvýšení této odměny o 500 

Kč/měsíc/každá další funkce člena komise, výboru nebo zvláštního orgánu 

města, jestliže výbor, komise nebo zvláštní orgánu města ve stejném 

kalendářním měsíci zasedal a neuvolněný člen Zastupitelstva města 

Havířova na něm byl přítomen, 

1.5. člen výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova  

nebo zvláštního orgánu města ve výši 500 Kč/měsíc/1 funkce; tato odměna 

náleží v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání 

výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo 

zvláštního orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, 

který je členem Rady města Havířova nebo předsedou výboru Zastupitelstva 

města Havířova, předsedou komise Rady města Havířova nebo předsedou 

zvláštního orgánu města, na něm byl přítomen, 

1.6. primátor města 0,4násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému  

primátorovi města, tj. 40.924 Kč/měsíc 

1.7. v případě souběhu funkcí dle bodu 1.2., 1.3. a 1.5. tohoto usnesení se odměny 

za jejich výkon sčítají až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, za které 

náleží nejvyšší odměna a odměna dle bodu 1.1. členovi Zastupitelstva města 

Havířova nenáleží 

 

2. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci předsedy komise Rady města  

Havířova nebo předsedy zvláštního orgánu města ve výši 6.138 Kč/měsíc 

 

3. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci člena výboru Zastupitelstva města  

Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města  

ve výši 500 Kč za každé zasedání výboru Zastupitelstva města Havířova, komise 

Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města, kterého se zúčastnil.  

Tato odměna bude vyplacena v I. čtvrtletí následujícího kalendářního roku 

 

4. nárok na odměnu za výkon funkce dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení vzniká  

dnem zvolení nebo jmenování do funkce 

 

 

309/5RM/2023 - Zápůjčka ze sociálního fondu_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu paní T. Š. ve výši 20.000 Kč se 

splatností zápůjčky max. do 5 let, 

pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

o poskytnutí zápůjčky paní T. Š.. 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 04/2023 
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310/5RM/2023 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě – elektrokola  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, 

evidenční číslo 05889/2019/RRC, jejímž předmětem je výpůjčka a budoucí 

darování elektrokol a nabíjecích stojanů  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě 

s Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem je výpůjčka a budoucí darování 

elektrokol a nabíjecích stojanů 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro sport podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  

a budoucí darovací smlouvě s Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem  

je výpůjčka a budoucí darování elektrokol a nabíjecích stojanů 

 

          Z: vedoucí KP 

          T: 31.01.2023 

 

 

311/5RM/2023 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí valné hromady  

per rollam_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. sdělení společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8,  

Havířov – Podlesí, IČO 45192081 (dále též „Společnost“) o valné hromadě  

dle Přílohy č. 1 

2. návrh rozhodnutí valné hromady per rollam dle Přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e  

 

hlasování zástupce města dle Přílohy č. 3 
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312/5RM/2023 - Sazebník úhrad na rok 2023__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2023 dle přílohy. 

 

u k l á d á 

 

zveřejnit Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2023 na internetových stránkách města,  

a na veřejně přístupném místě v budově Radnice a všech služebnách Městské 

policie Havířov po celou dobu jeho platnosti 

Z: vedoucí OPS 

            vedoucí OŽP 

T: 31.01.2023 

 

 

313/5RM/2023 - Spolupráce města s TV POLAR______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu s ust. § 29 písm. i) bodem 2. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy se společností POLAR 

televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, 

PSČ 709 00, IČO: 25859838, na realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem 

Spolupráce města s TV POLAR na dobu neurčitou od 1.2.2023 v rozsahu a za ceny 

dle přílohy 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem smlouvy na realizaci veřejné zakázky Spolupráce města 

s TV POLAR 

 

u k l a d á    

 

předložit k podpisu smlouvu na realizaci veřejné zakázky Spolupráce města  

s TV POLAR 

Z: vedoucí KP 

                                           T: 31.01.2023 
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314/5RM/2023 - Rozšíření periodika Radniční Listy____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu s čl. VII, odst. 4), písm. a) Zásad zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/9/RMH/2022 uzavření smlouvy na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rozšíření periodika Radniční 

Listy s Ing. Ondřejem Polákem, se sídlem 8. května 59, Šumperk, IČO: 70603651, 

na dobu určitou od 1.2.2023 do 31.1.2027 v rozsahu a za ceny dle přílohy  

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem smlouvy na realizaci veřejné zakázky Rozšíření 

periodika Radniční Listy 

 

u k l a d á    

 

předložit k podpisu smlouvu na realizaci veřejné zakázky Rozšíření periodika 

Radniční Listy 

Z: vedoucí KP 

                                           T: 31.01.2023 

 

 

315/5RM/2023 - Poskytnutí odměn členům jednotek SDH za zásah v Hřensku______________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s vyplacením odměn poskytnutých v rámci dotací MV-GŘ HZS ČR členům JSDH 

Havířov Město ve výši dle přílohy č. 1 za uskutečněný zásah u požáru v Národním 

parku České Švýcarsko probíhajícího ve dnech 24. července 2022 až 31. srpna 2022 

na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje. 

 

 

316/5RM/2023 - Komise rozvojová Rady města Havířova_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

změnit usnesení č. 92/2RM/31.10.2022 ze dne 31.10.2022 v části z ř i z u j e 

takto: 

„Komise rozvojová – 17 členů  

(z toho 8 předsedů občanských komisí Rady města Havířova)“ 

se nahrazuje: 

„Komise rozvojová – 19 členů  

(z toho 8 předsedů občanských komisí Rady města Havířova)“ 
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j m e n u j e 

 

členem Komise rozvojové Rady města Havířova: 

 

pana R. P. 

pana R. M. 

 

 

317/5RM/2023 - Změny ve složení Občanských komisí__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

v o l í  

 

1. pana R. D.  

    do funkce člena Občanské komise č.1 pro část města Havířov – Bludovice 

    pana R. P.  

    do funkce člena Občanské komise č.1 pro část města Havířov – Bludovice 

    

2. paní Ing. K. B.  

    do funkce členky Občanské komise č.4  

    pro část města Havířov – Prostřední Suchá 

    pana R. M.  

    do funkce člena Občanské komise č.4  

    pro část města Havířov – Prostřední Suchá 

    paní Ing. K. M.  

    do funkce členky Občanské komise č.4  

pro část města Havířov – Prostřední Suchá 

 

3. paní K. Č.  

    do funkce členky Občanské komise č.5 pro část města Havířov – Šumbark. 

    pana R. U.  

    do funkce člena Občanské komise č.5 pro část města Havířov – Šumbark. 

 

4. paní M. S.  

    do funkce členky Občanské komise č.6 pro část města Havířov – Životice 

    paní Mgr. H. S. 

    do funkce členky Občanské komise č.6 pro část města Havířov – Životice 

    pana Mgr. L. N.  

    do funkce člena Občanské komise č.6 pro část města Havířov – Životice 

         

5. paní I. M.  

    do funkce členky Občanské komise č.7 pro část města Havířov – Podlesí 

    pana M. A.  

    do funkce členky Občanské komise č.7 pro část města Havířov – Podlesí 

 

6. pana R. T.  

    do funkce člena Občanské komise č.8 pro část města Havířov – Město 

    paní Mgr. I. G.  

    do funkce členky Občanské komise č.8 pro část města Havířov – Město 
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318/5RM/2023 - Městská realitní agentura s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem  

U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631  

(dále jen „společnost“) 

 

v o l í 

 

druhého ověřovatele zápisu:  Ing. Bohuslava Niemiece 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

doporučení dozorčí rady společnosti proplatit jednatelům společnosti mimořádnou 

odměnu za práci v roce 2022 dle přílohy č. 1 

     

s c h v a l u j e 

 

vyplacení mimořádné odměny jednatelům společnosti v souladu s doporučením 

dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 1  

   Z: jednatelé společnosti 

   T: 1/2023 

 

 

319/5RM/2023 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě a provozování smutečních síní  

a ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání____________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě a provozování smutečních síní  

č. 1100/OKS/22 ze dne 21.12.2022 uzavřené mezi statutárním městem Havířov  

(dále jen vlastník) a společností Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601  

(dále jen správce), a to za účelem modifikace stávajícího oprávnění správce 

pověřit provedením opravy nebo revize jinou osobu, a to za podmínek: 

- správce je povinen opravy a revize provést svým jménem a na vlastní  

odpovědnost 

- správce je oprávněn pověřit provedením opravy jinou osobu/poddodavatele  

s možností využít každoročně plnění prostřednictvím poddodavatelů 

maximálně do 20 % ceny vyfakturované v příslušném kalendářním roce  

za opravy 

- správce je oprávněn pověřit provedením revize poddodavatele 
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2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
č. 1101/OKS/22, ze dne 21.12.2022 uzavřené mezi statutárním městem Havířov 
(dále jen Pronajímatel) a společností Technické služby Havířov a.s.,  
IČO 25375601 (dále jen Nájemce), kterým se modifikují pravidla stanovující 
úhradu nákladů na služby, a to za podmínek, že: 
- Nájemce se zavazuje hradit vodné a stočné ve výši 5 % z celkové roční ceny  

za vodné a stočné vyúčtované dodavatelem, a to vždy k 15.03. následujícího 
kalendářního roku 

- náklady na odvoz a veškeré další nakládání s odpadem nese Nájemce  
a tyto hradí sám přímo příslušnému provozovateli 

- náklady na elektrickou energii se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli 
- Nájemce se za tímto účelem zavazuje odečíst údaj o množství odebrané  

elektrické energie za předchozí kalendářní měsíc dostupný z podružného 
měřícího zařízení, a to vždy 1. pracovní den následujícího měsíce, a tento 
Pronajímateli bezodkladně sdělit 

- náklady na elektrickou energii budou stanoveny dle množství takto změřené  
odebrané elektrické energie a jednotkové ceny za kWh vyúčtované 
dodavatelem 

 
p o v ě ř u j e  
 
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o správě a provozování smutečních síní č. 1100/OKS/22  
se společností Technické služby Havířov a.s. 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1101/OKS/22  
se společností Technické služby Havířov a.s. 

 
u k l á d á  
 
1. předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě a provozování smutečních  

síní č. 1100/OKS/22 se společností Technické služby Havířov a.s. 
2. předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího  

podnikání č. 1101/OKS/22 se společností Technické služby Havířov a.s. 
 

  Z: vedoucí OKS 
               T: 01/2023 
 

 
320/5RM/2023 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zrušení registrované sociální služby 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1,  
736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, podání žádosti o zrušení registrované 
sociální služby Stacionář Lipová ID: 5447282, prostřednictvím Krajského úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, odboru sociálních věcí, se sídlem 28. říjná 117,  
702 18 Ostrava.  
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321/5RM/2023 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o změnu registrace sociální služby______ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1,  

736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, podání žádosti o změnu registrace sociální 

služby denní stacionář ID: 4039646, prostřednictvím Krajského úřadu  

pro Moravskoslezský kraj, odboru sociálních věcí, se sídlem 28. říjná 117,  

702 18 Ostrava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA      Ing. Ondřej BARÁNEK  

primátor města      náměstek primátora 

pro ekonomiku a správu majetku 
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