
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

NAŠE Č. j.: 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

FAX: 

E-MAIL:

DATUM: 

MMH/633/2019 

Mikulášová v. r. 
596 803 218 
596 811 143 

mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 

17.01.2019

U S N E S E N Í 
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.01.2019  

 

199/6RM/2019 - Zvolení ověřovatele 6. schůze RMH, konané dne 14.01.2019 
 

200/6RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2018         

 
201/6RM/2019 - Schválení pořadu 6. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 14.01.2019 
 

202/6RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 6. RMH 

 
203/6RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019  
          
204/6RM/2019 - Uplatnění smluvní pokuty za prodlení s realizací akce „Regenerace obytného  

domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov - Podlesí“ 

 
205/6RM/2019 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2019 

 
206/6RM/2019 - VZ/101/MRA/18 - „Úklidové práce ve společných prostorech  

vybraných budov, rok 2019“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

207/6RM/2019 - „Vyhrazená technická zařízení - Elektro“ – zahájení zadávacího řízení 
 

208/6RM/2019 - „Vyhrazená technická zařízení - Plyn“ – zahájení zadávacího řízení 
 

209/6RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
210/6RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

211/6RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  
 

212/6RM/2019 - Změny ve složení Komise pro občanské záležitosti RMH 

 

213/6RM/2019 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 4. čtvrtletí 2018,  
plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2019 
  

214/6RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 
215/6RM/2019 - Přijetí věcného daru  

   

216/6RM/2019 - Udělení výjimky ze Zásad a mimořádné přidělení obecního  
bytu - Slavomír Mušuka 
 

217/6RM/2019 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního  
bytu - Kateřina Gebauerová  
 

218/6RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů  
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219/6RM/2019 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Matěj Trpálek  

a Mgr. Zuzana Trpálková   
 
220/6RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů   
 

221/6RM/2019 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů  
 

222/6RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
223/6RM/2019 - Prominutí poplatku z prodlení - Alena Tancošová  
 

224/6RM/2019 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Jiří Podaný       
 

225/6RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 
 

226/6RM/2019 - Záměr prodeje nebo výpůjčky části pozemku parc.č. 193, k.ú. Havířov-město 
        
227/6RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 1295/14, k.ú. Bludovice   
 

228/6RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice          
 

229/6RM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá 

 
230/6RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 284/19, k.ú. Šumbark 
 
231/6RM/2019 - Odkoupení pozemků v k.ú. Dolní Suchá prodávaných v dražbě        
 

232/6RM/2019 - Nabídka prodeje nemovitostí 
 

233/6RM/2019 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov-město,  

za účelem parkovacích stání pro vozidla taxi 
 

234/6RM/2019 - Pacht pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní Suchá 
 
235/6RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

stavbu „REKO MS Havířov-Šumbark, 4. část“  
 

236/6RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 
„ REKO MS Havířov-Šumbark, 6. část “  

 

237/6RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností  

 
238/6RM/2019 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CNGvitall s.r.o. 
 

239/6RM/2019 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  
infrastruktura a.s. 

 
240/6RM/2019- Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 
             

241/6RM/2019 - Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby „Rekonstrukce školy  

na ul. Mánesova“           
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242/6RM/2019 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti   

Naturprodukt CZ spol. s r. o.   

 
243/6RM/2019 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 

244/6RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí  
 

245/6RM/2019 - Ukončení nájmu dohodou  
 
246/6RM/2019 - Výpověď nájemní smlouvy 
 

247/6RM/2019 - Přijetí daru – technického zhodnocení budovy ZŠ M. Kudeříkové Havířov  
 

248/6RM/2019 - Svěření pravomocí Radě města Havířova-rozpočtová opatření 
 

249/6RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 155. – 164.  
 
250/6RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím darů PO zřízenými statutárním městem Havířov  
 

251/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci PO Asterix-SVČ, p. o.,  
Havířov – technické zázemí  

 

252/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci PO Asterix-SVČ, p. o.,  
Havířov – vybavení tanečního sálu 

 
253/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci PO Asterix-SVČ, p. o.,  

Havířov – vybavení herny 

 
254/6RM/2019 - Jmenování na vedoucí pracovní místo a návrh na stanovení platu ředitelce  

ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 
 

255/6RM/2019 - Stanovení platu nově jmenované ředitelce MŠ Lípová Havířov  

a stanovení specializačního příplatku řediteli ZŠ Školní Havířov 

 
256/6RM/2019 - Informace o vyřízení petice za prodloužení otevírací doby multifunkčního  

hřiště Životice 
 

257/6RM/2019 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu 

 
258/6RM/2019 - Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objeku  

ZŠ M. Kudeříkové Havířov     
 
259/6RM/2019 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

  
260/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Jarošova Havířov 

 
261/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

 
262/6RM/2019 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  

– ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
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263/6RM/2019 - Souhlas zřizovatele k pronájmu školního bytu v ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí 
 
264/6RM/2019 - Souhlas zřizovatele k pronájmu školního bytu v ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 

 

265/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací  
ZŠ Moravská Havířov – ERASMUS+ K1 

 

266/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací  
ZŠ Moravská Havířov – ERASMUS+ K2 

 

267/6RM/2019 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  
ZŠ 1. máje Havířov 
 

268/6RM/2019 - Žádost PO o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI  

a s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku – Asterix-SVČ,  

p. o., Havířov 
 

269/6RM/2019 - „Přednádražní prostor Havířov“, číslo stavby 15008 - zahájení  

zadávacího řízení 
 

270/6RM/2019 - Výzva k uvedení pozemků do původního stavu, pokus o smír 
 

271/6RM/2019 - Stavba č. 5004 - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. Listopadu 

– lesopark“ – žádost o prominutí smluvní pokuty 
 

272/6RM/2019 - Obecná nabídka pomoci České komory architektů (ČKA); Informace  

o významu rozvojových dokumentů obce 
 

273/6RM/2019 - Petice občanů bydlících na ul. Osadní – informativní zpráva 
 
274/6RM/2019 - Odstoupení obce Horní Suchá od smlouvy o spolupráci - informativní zpráva   
 

275/6RM/2019 - Opakovaná žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním 
označením O7 pro paní Ing. Jarmilu Žurkovou  
 

276/6RM/2019 - Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových organizací od 1.1.2019 

 

277/6RM/2019 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2018 
 

278/6RM/2019 - Změna v povodňové komisi   

 
279/6RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2019 
 

280/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádostí  o nadační příspěvky Nadace OKD 
 

281/6RM/2019 - Dodatek č. 1 k pronájmu části nemovité věci v 1. PP Kulturního domu  
Leoše Janáčka   

 

282/6RM/2019 - Souhlas o projektovém řízení v dotační výzvě MSK na rok 2019 
 

283/6RM/2019 - Žádost o prodloužení akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“  

pro školy na území Havířova  
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284/6RM/2019 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z grantového  

řízení Nadace OKD v nadačním programu „Pro region“   

                
285/6RM/2019 - Souhlas s přijetím věcného daru od společnosti MW-DIAS, a.s.  
                
286/6RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Systém vzdělávání pracovníků 

středisek sociálních a zdravotních zařízení příspěvkové organizace SSmH“ 
                
287/6RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Oprava střechy garáží  

na objektu příspěvkové organizace SSmH na ulici Moskevská“ 
 

288/6RM/2019 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – žádost o vyjádření  
 

289/6RM/2019 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města 
 

290/6RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 
 
291/6RM/2019 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby,  

která byla usnesením Rady města Havířova pověřena podepsáním 

dokumentu 
 

292/6RM/2019 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla  

usnesením Zastupitelstva města Havířova pověřena podepsáním dokumentu 
 

293/6RM/2019 - Rozhodnutí o žádosti na zaplacení finanční náhrady 
 

294/6RM/2019 - Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova 
 
295/6RM/2019 - Zpětvzetí návrhu na zřízení výboru pro národnostní menšiny 
 

296/6RM/2019 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní  
poměr 2019  

 

297/6RM/2019 - Doplnění usnesení č. 13/1ZM/2018 z 5.11.2018  
 

298/6RM/2019 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova 
 

299/6RM/2019 - Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 28.01.2019 
 
300/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací 

 

301/6RM/2019 - Rozhodnutí jediného společníka MRA, s.r.o. – odměny jednatelům společnosti 
 

302/6RM/2019 - Žádost o mimořádné přidělení obecních bytů  

  
303/6RM/2019 - Zahraniční pracovní cesta do města Białystok v Polsku – prohlídka technologie 

pro zpracování komunálního odpadu a odborná diskuze 
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U S N E S E N Í 
z 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.01.2019 

 

199/6RM/2019 - Zvolení ověřovatele 6. schůze RMH, konané dne 14.01.2019 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 

14.01.2019 

 

     pana Róberta MASAROVIČE, MSc.  

 

 

200/6RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2018____________         

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu z 5. schůze Rady města Havířova, která se konala dne 

17.12.2018 

 

 

201/6RM/2019 - Schválení pořadu 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.01.2019______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.01.2019  

dle přílohy s těmito úpravami: 

- vypuštění bodů: 

47. Výsledky veřejných soutěží 

72. „Přednádražní prostor Havířov – výkon činnosti stálého technického  

dozoru stavebníka“, číslo stavby 15008 – rozhodnutí o výběru nabídky 

85. Dodatek č. 5 ke smlouvě o úklidu objektů ve správě příspěvkové organizace  

Městské kulturní středisko Havířov 

89. Dodatek č. 3 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace DSH 

91. Dodatek č. 4 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace SSMH 

96. Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků  

- doplnění bodu: 

109. Rozhodnutí jediného společníka MRA, s.r.o. – odměny jednatelům společnosti 

110. Žádost o mimořádná přidělení obecních bytů 
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202/6RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 6. 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: 

 

5087/97RM/2018 Mobilní dřevěné domky - pronájem nebo nákup přímým 

zadáním včetně případných změn technických parametrů 

90/2RM/2018 Výpůjčka notebooků  

91/2RM/2018 Odprodej elektroniky 

165/3RM/2018 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady - schválení 

smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy 

představenstva 

167/3RM/2018 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady - schválení 

smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

170/3RM/2018 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - schválení smluv o 

výkonu funkce vč. odměny pro členy představenstva 

172/3RM/2018 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - schválení smluv o 

výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

175/3RM/2018 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady – schválení 

smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady vč. odměny 

180/3RM/2018 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – schválení smlouvy o výkonu 

funkce člena dozorčí rady vč. odměny 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

5018/75RM/2014 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:„Rekonstrukce 

silnice III-4745, Havířov – U Šimaly“      

5004/95RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace 

stavby „Přednádražní prostor Havířov 

5056/95RM/2018 Udělení souhlasu s přijetím finančního účelového daru 

z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI 

5064/95RM/2018 Projekt zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov – 

prezentace návrhu opatření 

16/2RM/2018 ZPŘ/420/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska ul. 

Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o 

zadání veřejné zakázky 
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21/2RM/2018 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH 

Havířov Životice 

29/2RM/2018 Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1,  

k.ú. Havířov-město 

30/2RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě     

31/2RM/2018 Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

33/2RM/2018 Zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích k.ú. 

Prostřední Suchá v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III-

4745, Havířov – U Šimaly“ 

52/2RM/2018 Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací z výdajové části 

OJ 10 – Ostatní dotace a dary 

97/2RM/2018 Zrušení úředního dne 31.12.2018 a jeho náhrada  

107/3RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

111/3RM/2018 „Úklidové práce ve společných prostorech vybraných 

budov, rok 2019“ – zahájení zadávacího řízení 

112/3RM/2018 „Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“- 

zahájení zadávacího řízení 

113/3RM/2018 Ceník prací vykonávaných MRA, s.r.o. 

114/3RM/2018 Jmenování předsedů a členů komisí RMH 

116/3RM/2018 Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace – 

změna ve složení řídícího výboru 

118/3RM/2018 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Multigenerační 

sportovně-relaxační areál, ul. Lázeňská“ 

119/3RM/2018 Ceník poskytovaných služeb na rok 2019 Technických 

služeb Havířov a.s. 

127/3RM/2018 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací, 

zástupkyni statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 

a ZŠ Kapitána Jasioka Havířov  

139/3RM/2018 Ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu části 

nemovité věci formou veřejné soutěže 

149/3RM/2018 Vyjádření statutárního města Havířova k podání občanů 

proti výstavbě lisovny plastů se sterilizací na území obce 

Horní Bludovice 

150/3RM/2018 „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ (stavba č. 

18020) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

675/OÚR/18 

154/3RM/2018 VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko 

Luna - EPS a CCTV“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky 

155/3RM/2018 „Chodník MK Selská“ – uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 541/OÚR/18 

158/3RM/2018 Souhlas s přijetím věcného daru 

178/3RM/2018 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – schválení smlouvy o výkonu 

funkce jednatele vč. odměny 

183/3RM/2018 VZ/556/ORG/18 – „Nákup notebooků a počítačových 

sestav“ – rozhodnutí o výběru nabídky 

191/5RM/2018 Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

města pro rok 2019 

192/5RM/2018 Cena pro stočné na rok 2019 
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193/5RM/2018 Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města 

Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. od 1.1.2019 

195/5RM/2018 Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na 

rok 2018 ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů 

Havířov 

 

  

203/6RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019______________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality  

na místní úrovni 2019 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na 

realizaci těchto dílčích projektů:  

projekt „Havířov – Konference 20 let prevence Městské policie Havířov“ 

projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2019“  

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

v Systému včasné intervence“ 

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši  

v roce 2019: 

  25 000,- Kč na projekt „Havířov – Konference 20 let prevence  

Městské policie Havířov“ 

 21 000,- Kč na projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik  

pro rodiče s dětmi 2019“  

  15 300,- Kč na projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi  

a jejich rodinami v Systému včasné intervence“ 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu 

úprav rozpočtu na rok 2019 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného podílu 

města na spolufinancování projektů finančními prostředky z Fondu bezpečnosti pro 

zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve 

městě Havířově  

1. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané  

výši 61 300,- Kč a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým 

výborem pro prevenci kriminality 

2. částku ve výši 99 800,- Kč na spolufinancování již schváleného  

víceletého projektu „Havířov - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 
 

USNESENÍ 

z 6. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.01.2019 

11 

204/6RM/2019 - Uplatnění smluvní pokuty za prodlení s realizací akce „Regenerace obytného  

domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov - Podlesí“__________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 
uplatnění smluvní pokuty za prodlení s provedením stavby „Regenerace obytného 
domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov - Podlesí“ dle Smlouvy o dílo  
č. 357/MRA/2018 ze dne 30. 4. 2018 vůči zhotoviteli Beskydská stavební, a.s.,  
se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 28618891 v celkové  
výši 1.038.800 Kč 
 

u k l á d á 
 
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., vyzvat jménem statutárního města 
Havířov zhotovitele Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 
739 61 Třinec, IČO: 28618891, k zaplacení smluvní pokuty za prodlení 
s provedením stavby „Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov - 
Podlesí“ ve schválené výši   

   Z: vedoucí EO  

             MRA, s.r.o. 

                                                                       T: 31. 1. 2019 
 

  

205/6RM/2019 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2019______________ 

 
Rada města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zajišťování reklamy na volné byty v majetku města Havířova na náklady účtu 
hospodářské činnosti dle zpracované přílohy č. 1 - „Plán reklamní kampaně na volné 
byty v majetku města Havířova - 2019“ 

                                                              Z: vedoucí EO  
             MRA, s.r.o. 

  T: rok 2019 
 

 
206/6RM/2019 - VZ/101/MRA/18 - „Úklidové práce ve společných prostorech  

vybraných budov, rok 2019“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky__________ 
 
Rada města Havířova 
 

r o z h o d l a 
 
1. o vyloučení společnosti FD Servis Clean s.r.o., se sídlem Marty  

Krásové 4452/15, 708 00 Ostrava, IČO: 028 20 048, z účasti v zadávacím řízení 
VZ/101/MRA/18 - „Úklidové práce ve společných prostorech vybraných budov, 
rok 2019“, jelikož se dopustila pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
se zadavatelem zadávané veřejné zakázky a došlo k předčasnému ukončení tohoto 
smluvního vztahu  
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2. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku VZ/101/MRA/18  

- „Úklidové práce ve společných prostorech vybraných budov, rok 2019“ 

společnosti PEGASUS Service s.r.o., se sídlem Hlavní 778, 739 34 Šenov,  

IČO: 020 29 375, s nabídkovou cenou 142 775 Kč bez DPH 

(164 191,25 vč. DPH). 

 

3. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/101/MRA/18 - „Úklidové  

práce ve společných prostorech vybraných budov, rok 2019, Havířov - Podlesí“ 

takto: 

2. místo: IVACOM spol. s r.o., se sídlem Balcarova 1716/4, 702 00 Ostrava,  

IČO: 471 50 831, s nabídkovou cenou 305 985,25 Kč bez DPH 

p o v ě ř u j e 

 

jednatele společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. podpisem smlouvy o dílo 

související s veřejnou zakázkou VZ/101/MRA/18 - „Úklidové práce ve společných 

prostorech vybraných budov, rok 2019“ 

 

u k l á d á 

 

1. společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. IČ: 64084744, odeslat rozhodnutí  

o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení  

   Z: vedoucí EO  

                            MRA, s.r.o. 

T: 31.01.2019 

 
2. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele  

 

Z: vedoucí EO  

     MRA, s.r.o. 

T: 31.01.2019 

 

 

207/6RM/2019 - „Vyhrazená technická zařízení - Elektro“ – zahájení zadávacího řízení________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 

„Vyhrazená technická zařízení - Elektro“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):  ne 

 

3. Dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace    ne 

přenesení daňové povinnosti:  ne 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka v užším řízení 
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5. Zadávací lhůtu:    150 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:  150 000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:   ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:  1.3.2019 

Termín dokončení:   1.3.2023 

 

9. Kritérium hodnocení:   nabídková cena v Kč bez DPH (80 %) 

reakční doba (20 %) 

 

10. Zadávací podmínky: 

Základní způsobilost: dle § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), dodavatele i jeho 

poddodavatelů 

 

Profesní způsobilost:: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatele i jeho poddodavatelů, ne 

starší 90 dnů ke dni podání nabídky 

b) doklad prokazující, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z živnostenského rejstříku 

nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti: 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

 

Ekonomická kvalifikace: minimální roční obrat nejméně 1.000.000,- Kč, a to v 

každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období. 

 

Technická kvalifikace: dle čl. 4.4 Přílohy č. 3 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2. 

 

13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 1. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost VIA Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,  

IČ: 25084275, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 ZZVZ 

 

2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 

 

3. společnost VIA Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,  

IČ: 25084275, posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti 

v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

po předložení dokladů podle ust. § 122 ZZVZ 
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u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. zajistit odeslání výzvy k podání nabídky 

a k prokázání kvalifikace na nadlimitní veřejnou zakázku „Vyhrazená technická 

zařízení - Elektro“ 

 

Z: vedoucí EO   

    MRA, s.r.o. 

                                                     T: do 30 dnů  

     ode dne   

     schválení RMH 

 

 

208/6RM/2019 - „Vyhrazená technická zařízení - Plyn“ – zahájení zadávacího řízení___________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 

„Vyhrazená technická zařízení - Plyn“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):  ne 

 

3. Dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ne 

čerpání dotace    ne 

přenesení daňové povinnosti:  ne 

  

4. Formu (druh) zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka v užším řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    150 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:  150 000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:   ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:  1.3.2019 

Termín dokončení:   1.3.2023 

 

9. Kritérium hodnocení:   nabídková cena v Kč bez DPH (80 %) 

reakční doba (20 %) 

 

10. Zadávací podmínky: 

Základní způsobilost: dle § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), dodavatele i jeho 

poddodavatelů 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 6. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.01.2019 

15 

Profesní způsobilost:: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatele i jeho poddodavatelů, ne 

starší 90 dnů ke dni podání nabídky 

b) doklad prokazující, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím  

předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z živnostenského rejstříku nebo 

živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky, tedy plnění v oblasti: 

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. 

 

Ekonomická kvalifikace: minimální roční obrat nejméně 1.050.000,- Kč, a to v 

každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období. 

 

Technická kvalifikace: dle čl. 4.4 Přílohy č. 3 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2. 
 

13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 1. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost VIA Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,  

IČ: 25084275, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 ZZVZ 

 

2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 

 

3. společnost VIA Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,  

IČ: 25084275, posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti 

v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

po předložení dokladů podle ust. § 122 ZZVZ 

 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. zajistit odeslání výzvy k podání nabídky 

a k prokázání kvalifikace na nadlimitní veřejnou zakázku „Vyhrazená technická 

zařízení - Plyn“ 

 

Z: vedoucí EO  

    MRA, s.r.o. 

          T: do 30 dnů ode dne  

               schválení RMH 
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209/6RM/2019 - 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:  

 

a) Byt č. 17 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

b) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 1030/69, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

 

c) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

d) Byt č. 13 o velikosti 1+1 na ulici K.V.Raise 1080/12, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

e) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 427/23, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

 

f) Byt č. 22 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1154/6, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

g) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Školní 277/39, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

h) Byt č. 2 o velikosti 1+2 II. ktg. na ulici Dukelská 696/11d, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………….. 

 

i) Byt č. 4 o velikosti 1+2 II. ktg. na ulici Hornická 680/65,  

Havířov -  Prostřední Suchá, pořadí žadatelů: 1. ………………….. 

 

j) Byt č. 40 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

 

k) Byt č. 31 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

l) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

 

m) Byt č. 10 o velikosti 1+4 na ulici Mládí 1143/20 , Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………. 
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n) Byt č. 4 o velikosti 1+5 na ulici Heleny Malířové 1154/6 , Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………….. 

 

o) Byt č. 12 o velikosti 1+5 na ulici Emy Destinnové 1166/16 , Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………………….. 

 

p) Byt č. 19 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13 , Havířov - Město,   

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

q) Byt č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Dělnická 563/18 , Havířov - Město,   

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

r) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 474/25 , Havířov - Město,   

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

s) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1200/3 , Havířov - Město,   

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

t) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 965/33 , Havířov - Město,   

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

u) Byt č. 22 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1121/22 ,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

 

v) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1091/2 , Havířov - Město,   

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

w) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici V. K. Klicpery 286/1, 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 

                                               Z: vedoucí EO  

     MRA, s.r.o. 

                                                                                     T: 01.02.2019 

 

 

210/6RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách________________   

 

Rada města Havířova 

 

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. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu 

a porušování povinností nájemce 
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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. 2018, 15. 12. 2018 a 1. 1. 2019 dle 

přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

211/6RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na 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 na ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 31. 1. 2019 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1 

 

 

212/6RM/2019 - Změny ve složení Komise pro občanské záležitosti RMH____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rezignaci pana Zbyňka Šenkýře, člena Komise pro občanské záležitosti ke dni 

17.12.2018 ze zdravotních důvodů.  

 

j m e n u j e 

 

do funkce člena Komise pro občanské záležitosti paní Lenku Jankovou.   

 

  

213/6RM/2019 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 4. čtvrtletí 2018,  

plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2019____________________________ 

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  

v 4. čtvrtletí roku 2018 dle přílohy č. 1, 

2. plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 2. 
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214/6RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném 

stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

ke dni 08.01.2019 dle příloh 

 

 

215/6RM/2019 - Přijetí věcného daru___________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

přijetí věcného daru – 1 ks průmyslového vysavače Kärcher NT 611 Mwf   

v hodnotě 45.375,- Kč včetně DPH na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů Havířov Město od Moravskoslezského kraje, IČ: 70 89 06 92 

 

p o v ě ř u j e 

 

Bc. Josefa Bělicu, primátora statutárního města Havířova, podpisem darovací 

smlouvy             Z: vedoucí OKP  

                         T: 28.02.2019 

 

     

216/6RM/2019 - Udělení výjimky ze Zásad a mimořádné přidělení obecního  

bytu - Slavomír Mušuka_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt musí 

být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro Slavomíra Mušuku, státního 

příslušníka Slovenské republiky, bytem ………………………….  

 

2. mimořádné přidělení jednopokojového nebo dvoupokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark panu Slavomíru Mušukovi, bytem 

…………………………., že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- nájemní smlouva bude s p. Slavomírem Mušukou uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 27.06.2018    
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217/6RM/2019 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního  

bytu - Kateřina Gebauerová____________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

t r v á 

 

na části usnesení č. 4992/95RM/2018 ze dne 03.10.2018 v bodě 5., kterým nebylo 

schváleno p. Kateřině Gebauerové, t.b. …………………………. 

mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu v lokalitě Havířov-Město  

 

     

218/6RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů_____________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Šumbark (II. etapa) p. Martině Friedrichové,  

t.b. …………………………. pod podmínkou, že:  

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. M. Friedrichovou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze 

dne 27.06.2018  

      

2. mimořádné přidělení třípokojového nebo dvoupokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v  lokalitě Havířov-Šumbark p. Magdaleně Lejskové,  

t.b. …………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018       

 

3. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě 

s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark p. Břetislavu Křivdovi,  

t.b. …………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude  

se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018       

 

4. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě 

s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark p. Anně Kotulové,  

t.b. …………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu řešení 

pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze 

dne 27.06.2018       
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5. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným 

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné  

období v kterékoliv lokalitě města p. Anně Sikorové, t.b. …………………………. 

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  

Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 27.06.2018       

 

6. mimořádné přidělení čtyřpokojového nebo pětipokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark (I.etapa) 

manž. Evě Demeterové, t.b. …………………………. 

a Františku Demeterovi, t.b. ………………………….pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání 

nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

27.06.2018       

 

n e s c h v a l u j e 

 

7. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Podlesí nebo Havířov-Město p. Katarině Hegedűsové,  

t.b. …………………………. 

 

8. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí p. Heleně Adamcové,  

t.b. …………………………. 

 

9. mimořádné přidělení třípokojového nebo dvoupokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark p. Lence Dvořákové,  

t.b. …………………………. 

 

10. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Šumbark (I. etapa) p. Heleně Hartmanové, t.b. …………………………. 

 

     

219/6RM/2019 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Matěj Trpálek  

a Mgr. Zuzana Trpálková______________________________________________   
 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného čtyřpokojového nebo třípokojového obecního bytu se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město manž. Matěji Trpálkovi a Mgr. Zuzaně 

Trpálkové, t.b. …………………………. 
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220/6RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů   
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. ………………………………. p. Stanislavu Tlelkovi,  

t.b. …………………………., že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena 

v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018 s tím,  

že nájemné bude hrazeno měsíčně      

 

n e s c h v a l u j e 

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 21 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. ……………………………….. p. Ľubomíru Ogurčákovi,  

t.b. …………………………. 

 

n e s c h v a l u j e 

 

3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. ………………………………. p. Markétě Kmecové,  

t.b. …………………………. 

 

s c h v a l u j e    

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. …………………………. p. Tomáši Nanjašovi, t.b. 

…………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

s c h v a l u j e 

 

4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+3 se smluvním  
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v domě na ul. …………………………. p. Evě Gembické, t.b. 
…………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 
jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018   
 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 6. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.01.2019 

23 

n e s c h v a l u j e 

 

5. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. …………………………. p. Ondřeji Cudrákovi, t.b. 

…………………………. 

 

     

221/6RM/2019 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů_______________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 11 o vel. 1+2  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě na ul. …………………………. 

p. Martinu Tománkovi, t.b. …………………………. pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  

nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

27.06.2018      

2. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 0+1 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. …………………………. p. Bohumile Lorenčíkové, t.b. 

…………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

n e s c h v a l u j e 

 

3. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. Národní třída 579/8 v Havířově-Městě manž. Ivo Pokornému a Věře 

Pokorné, t.b. ………………………….  

 

4. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 31 o vel. 1+3  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v domě na ul. Petra Bezruče 1545/5 v Havířově-Podlesí p. 

Markétě Medulové, t.b. ………………………….     

 

    

222/6RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_______________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. Aleše Dresslera, trvale bytem …………………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+3 v domě na ul. …………………………., 

jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. Marcel Dressler a Alena Dresslerová  
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2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. Jana Čopáka, trvale bytem …………………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 13, vel. 1+3 v domě na ul. …………………………., 

jehož nájemkyní je jeho matka p. Mária Čopáková  

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Kamily Revendové, trvale bytem ………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 17, vel. 1+3 v domě na ul. 

…………………………., jehož nájemkyní je její matka p. Leona Revendová  

 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Ivo Jakuba, trvale bytem …………………………., Daniela 

Formánka, trvale bytem …………………………. a Michala Formánka, trvale 

bytem …………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 11, vel. 1+3 

v domě na ul. …………………………., jehož nájemkyní je jejich příbuzná p. 

Aurelie Jakubová pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku 

společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. Ivo Jakub předloží doklad o 

způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 

5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. Barbory Pieczkové, trvale bytem …………………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 11, vel. 1+2 v domě na ul. 

…………………………., jehož nájemkyní je její příbuzná p. Marta Bělcová  

 

n e s c h v a l u j e 

 

6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. Lukáše Kobierského, trvale bytem …………………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě na ul. 

…………………………., jehož nájemcem je p. Martin Pelikán  

 

     

223/6RM/2019 - Prominutí poplatku z prodlení - Alena Tancošová__________________________  
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 

335.083,44 Kč  p. Aleně Tancošové,  t.b. …………………………. 

 

     

224/6RM/2019 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Jiří Podaný______________       

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

  

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
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v domě na ul. …………………………. s p. Jiřím Podaným, t.b. 

…………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy bude uzavřen soudní smír ohledně povinnosti  

vyklidit byt a jmenovaný nahradí žalobci náklady řízení, a zcela uhradí pohledávky 

na nákladech řízení  

- nájemní smlouva bude s p. Jiřím Podaným uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova  

ze dne 27.06.2018 s tím, že společnou nájemkyní předmětného bytu bude  

i Mgr. Radoslava Podaná  

 

 

225/6RM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá___________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, 
orná půda o výměře cca 550 m

2
, k.ú. Prostřední Suchá, panu  

Jiřímu Hamříkovi, …………………………., za účelem rozšíření zahrady u 
rodinného domu 

 

 
226/6RM/2019 - Záměr prodeje nebo výpůjčky části pozemku parc.č. 193, k.ú. Havířov-město__ 
        

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 193, 
k.ú. Havířov-město o výměře cca 100 m

2
, společnosti Marie Mejstříková - Pohřební 

služba s.r.o. se sídlem Havířov-Město, Na Nábřeží 101/61, IČO: 28615895 za 
účelem vybudování parkovacích míst pro pohřební službu (pohřební auta, auta 
pozůstalých) 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 193, k.ú. Havířov-město o výměře  
cca 100 m

2
, společnosti Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o. se sídlem 

Havířov-Město, Na Nábřeží 101/61, IČO: 28615895 za účelem vybudování 
parkovacích míst pro pohřební službu (pohřební auta, auta pozůstalých) 

 

 
227/6RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 1295/14, k.ú. Bludovice_______________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc.č. 1295/14, 
ost.plocha, jiná plocha, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 4339-27/2018   
a nově označenou jako pozemek parc.č. 1295/14 o výměře 112 m

2
,  kat. území 

Bludovice manželům Lumíru Maděrovi a Stanislavě Maděrové,  
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bytem ………………………. za účelem rozšíření stávající zahrady u rodinného 
domu  za navrhovanou smluvní cenu ve výši 200,00 Kč/m

2
, tj. celkem  

za 22.400,00 Kč + 1.900,00 Kč   za zpracování znaleckého posudku + 3.950,00 Kč 
(½ nákladů za odměření pozemku) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:   
- pozemek je pro město nepotřebný a nevyužitelný 
- manželé Maděrovi užívají pozemek v dobré víře, že je součástí nemovitosti, 
kterou užívají od roku 1985 a udržují ho s péčí řádného hospodáře 

- pozemek zhodnotili a je nemorální požadovat cenu obvyklou 
- prodejem pozemku nebudou narušeny veřejné zájmy 

 

 

228/6RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice________________________          

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

   

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej části pozemku parc.č. 1064/2, orná půda, odměřenou GP č.zak. 4382-
127/2018 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1064/34 o výměře 1 073 m

2  
v kat. 

území Bludovice manželům Mgr. Pavlíně Ferkové a Ing. Stanislavu Ferkovi, bytem 
…………………………., za účelem výstavby rodinného domu za tržní cenu ve výši 
570,00 Kč/m

2
, tj. celkem 611.610,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 
neschválit prodej části pozemku parc.č. 1064/2, orná půda, odměřenou GP č.zak. 
4382-127/2018 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1064/34 o výměře 1 073 m

2   

v kat. území Bludovice manželům Mgr. Pavlíně Ferkové a Ing. Stanislavu Ferkovi, 
bytem …………………………., za účelem výstavby rodinného domu za tržní cenu 
ve výši 320,00 Kč/m

2
, tj. celkem 343.360,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

229/6RM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá______________________ 
 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu  města Havířova  schválit  prodej pozemku parc.č. 1948/3, trvalý 
travní porost o výměře 301 m

2
, kat. území Prostřední Suchá  

paní Bc. Pavlíně Hantlové, bytem …………………………. 
za účelem scelení pozemků za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 93.380,00 Kč, 
(tj. cca 310,20 Kč/m

2
) + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH 

platné ke dni povinnosti přiznat daň 
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230/6RM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 284/19, k.ú. Šumbark_________________________ 
 

Rada města Havířova  
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc.č. 284/19,   
dle geometrického plánu nově označenou jako parc.č. 284/20, o výměře 168 m

2
  

a parc.č. 284/21, o výměře 14 m
2,

, k.ú. Šumbark, pro společnost Lidl Česká republika 
v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, IČO: 26178541, za účelem výstavby okapového 
chodníku, přeložení inženýrských sítí a označení nové prodejny v rámci stavby 
„Prodejna potravin Lidl, ul. U Nádraží, Havířov“, za cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 131.040,00 Kč (tj. 720,00 Kč/m

2
) + 2.370,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku, celkem ve výši 133.410,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 
daň 

 

 

231/6RM/2019 - Odkoupení pozemků v k.ú. Dolní Suchá prodávaných v dražbě_______________        
 

Rada města Havířova 

 
d o p o r u č u j e   

   
Zastupitelstvu města Havířova neschválit odkoupení pozemků parc.č. 2491/12, 
vodní plocha o výměře 312 m

2
, parc.č. 2491/13, vodní plocha o výměře 147 

m
2
, parc.č. 2516/13, ostatní plocha o výměře 314 m

2
, parc.č. 2518, ostatní plocha o 

výměře 16 m
2
 a parc.č. 2603/1, ostatní plocha o výměře 236 m

2
,  

vše v k.ú. Dolní Suchá, vedených na LV 467, obec Havířov od společnosti 
METASOFT  META a.s. v likvidaci, Karlínské náměstí  59/12, 186 00 Praha, 
Karlín, IČO: 47116137, prodávaných v dražbě   

 

  

232/6RM/2019 - Nabídka prodeje nemovitostí___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 
n e s c h v a l u j e 

 
pronájem nemovitostí: 
1. pozemku parc. č. 522/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m

2
, jehož 

součástí je budova s číslem popisným 1630, stavba technického vybavení, část 
obce Podlesí, k. ú. Bludovice, 

2. pozemku parc. č. 524/27, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m
2
, jehož  

součástí je budova s číslem popisným 1493, stavba technického vybavení, část 
obce Podlesí, k. ú. Bludovice, od vlastníka a pronajímatele spol. Havířovská 
teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706 
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d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit odkoupení nemovitostí: 
1. pozemku parc. č. 522/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m

2
,  

jehož součástí je budova s číslem popisným 1630, stavba technického vybavení, 
 část obce Podlesí, k. ú. Bludovice, za minimální nabídkovou cenu ve výši 
1.660.666,00 Kč, 

2. pozemku parc. č. 524/27, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m
2
,  

jehož součástí je budova s číslem popisným 1493, stavba technického vybavení, 
 část obce Podlesí, k. ú. Bludovice, za minimální nabídkovou cenu ve výši 
1.536.800,00 Kč, od vlastníka spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
IČO: 61974706 

 

 

233/6RM/2019 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov-město,  

za účelem parkovacích stání pro vozidla taxi______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
1. záměr prodloužení pronájmu   části  pozemku   parc. č. 281, k.ú. Havířov-město,  

o výměře 12 m
2
, označené č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády, 

pro pana Milana Sedláčka, bytem Těšínská 28, Horní Těrlicko, IČO: 73899291,  
za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi 

 
2. záměr  prodloužení pronájmu  části pozemku  parc. č. 281, k.ú. Havířov-město,  

o výměře 12 m
2
, označené č. 7 s podélným stáním, ul. Československé armády, 

pro společnost PROTEM TAXI s.r.o., Prostřední Suchá č. 3467, Havířov,  
IČO: 04869168, za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi 

 

 

234/6RM/2019 - Pacht pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní Suchá 
 

Rada města Havířova  
 

s c h v a l u j e 
 
pacht pozemků parc.č. 1947/1, zahrada o výměře 474 m

2
, parc.č. 1948, zahrada  

o výměře 346 m
2
, parc.č. 1949, ostatní plocha o výměře 453 m

2
, k.ú. Dolní Suchá, 

panu Bohdanu Zorychtovi a paní Lucii Magušínové, ………………………….,  
za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností  
od 1. 3. 2019, za pachtovné ve výši 8 838,00 Kč/rok  
a  
ukončení pronájmu pozemků parc.č. 1947/1, zahrada o výměře 474 m

2
, parc.č. 1948, 

zahrada o výměře 346 m
2
, parc.č. 1949, ostatní plocha o výměře 453 m

2
,  

k.ú. Dolní Suchá, s panem Bořkem Barglem, …………………………., dohodou ke 
dni 31. 12. 2018 
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p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem pachtovní smlouvy a 
dohody o ukončení nájmu pozemku 

                                                                                                              Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31.03.2019 
 

 

235/6RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

stavbu „REKO MS Havířov-Šumbark, 4. část“____________________________  
 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 
 
- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 391/2, 392/2, 403, 445/1,  
445/2, 545/12, 545/16, 545/50, 560/1, 560/2, 569, 594, 625, 1140/1, 1190/2, 1193/6, 
1197/1, k.ú. Šumbark (dále jen „pozemky“) o výměře cca 2.455,00 m2,  
na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  
za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m

2 
+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou 
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu  
a plynovodních přípojek v rámci stavby„ REKO MS Havířov-Šumbark, 4. část “ 
 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 
                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2019 
 

 

236/6RM/2019 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu  

„REKO MS Havířov-Šumbark, 6. část “__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 569, 595, 625, 626/1, 626/2, 

655, 667/1, 667/2, 1013/2, 1103, k.ú. Šumbark (dále jen „pozemky“) o výměře  

cca 2.692,00 m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  
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- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu  

a plynovodních přípojek v rámci stavby„ REKO MS Havířov-Šumbark, 6. část “ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2019 

 

 

237/6RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2566/5,  

k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 20,00 m
2
) dle GP č. 1354-53/2018 ze dne 

23.10.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 2577/9, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí 

je budova č.p. 447, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky 

Miloslav Bednář a Lucie Bednářová, oba bytem …………………………., na 

dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2294/2,  

k.ú. Bludovice  za účelem umístění  kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.500,00 Kč + DPH (o výměře 12,00 m
2
) dle GP č. 4220-35/2017  ze dne 

23.06.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 2294/9, k.ú. Bludovice, jehož součástí je 

budova č.p. 308, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník  

MUDr. Jana Richtrová, bytem …………………………., na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1948/3, 

k.ú. Prostřední Suchá  za účelem umístění vodovodu za jednorázovou úhradu ve 

výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 8,00 m
2
) dle GP č. 3155-106/2018  ze dne 

13.11.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 1938/1, k.ú. Prostřední Suchá, jimiž  

ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Vít Toman a Ing. Dagmar 

Tomanová, oba bytem …………………………., na dobu neurčitou 

 

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 3.  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2019 

 



 
 

USNESENÍ 

z 6. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.01.2019 

31 

238/6RM/2019 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CNGvitall s.r.o._________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, jako služebnosti, k pozemku v majetku města a to parc.č. 

3727, k.ú. Havířov-město spočívající v umístění, provozování, udržování,  

vstupování a vjíždění na služebný pozemek pro potřeby údržby, opravy, 

odstraňování a zřizování přípojky plynu STL a povinnosti strpět a zdržet se 

v ochranném pásmu přípojky plynu STL zejména zřizování staveb či umísťování 

konstrukcí nebo jiných podobných zařízení, činností, které by znemožňovaly přístup 

k přípojce plynu STL za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, 

o výměře 2,60 m
2
 dle GP č. 2298-175/2018 ze dne 12.11.2018, na dobu neurčitou ve 

prospěch oprávněné společnosti CNGvitall s.r.o., se sídlem:1. máje 3302/102a, 

Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO: 047 40 157  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

služebnosti 

                                                                                                 Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2019 

 

 

239/6RM/2019 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s.____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1234/1, 2194/5, 2196/1, 

k.ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování a 

opravování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci 

stavby „16010-043750 VPIC Havířov, Dělnická, KFC, SO 404“  za jednorázovou 

úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 41,36 m
2
 dle GP č. 2222-133/2018 ze dne 

29.06.2018, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti - Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov,  

130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2019 
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240/6RM/2019- Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s.___________________________________________________ 

             
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a to 

parc.č. 1675, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, opravování 

a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení AYKY 

4x16 v chráničce DVR110 v rámci stavby: Havířov 1661, Okenica, příp. NNk,  

č. IP–12–8022573/VB2  za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 

5,00 m
2
 dle GP č. 4370-508/2018 ze dne 24.10.2018, 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 smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti    

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2019 

 

 

241/6RM/2019 - Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby „Rekonstrukce školy  

na ul. Mánesova“_____________________________________________________           

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 15031 „Rekonstrukce školy na ul. Mánesova“ jejímž 

stavebníkem je město, zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění zařízení 

distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN 0,4 kV a  VN 22 kV na pozemcích 

parc. č. 2311, 2312, 2313, 2323, 2324, 2325, 2326 a 977/1,  

k.ú. Havířov-město, spočívající v právu oprávněného - vlastníka distribuční soustavy, 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 

IČO: 247 29 035, vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky, umístit, provozovat či 

odstranit zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a VN v rozsahu 

dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota služebnosti je sjednána dohodou 

smluvních stran jednorázově ve výši 500,00 Kč + DPH, protože se jedná o přeložky 

vyvolané stavbou města            

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné 

smlouvy o zřízení služebnosti 

                                                                                                            Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                  T: ke stavebnímu 

           řízení  
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242/6RM/2019 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  Naturprodukt CZ spol. s r. o.   

 

Rada města Havířova   

 

r u š í  

 

část usnesení č. 36/2RM/2018, v bodě 1, ze dne 19. 11. 2018, kterým bylo schváleno 

zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku města parc.  

č. 464/213 k.ú. Bludovice, v rozsahu dle GP č. 4281-177/2017, v rozsahu 40,4 m
2
, 

spočívající v právu oprávněného  NATURPUR spol. s r.o., se  sídlem č.p. 250,  

683 01 Dražovice, IČO: 253 68 664,  zřídit  a provozovat  kabelové telekomunikační 

propojení objektů č.p. 1607 a  č.p. 1435, vstupovat  a vjíždět na pozemek  

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním                            

a odstraněním umístěného telekomunikačního kabelu s tím, že služebnost v rozsahu 

40,4 m
2
 se zřizuje za sjednanou jednorázovou úhradu ve výši 5000,00 Kč + DPH                 

  

s c h v a l u j e   

 

zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku města parc. č. 464/213 k.ú. 

Bludovice, v rozsahu dle GP č. 4281-177/2017, v rozsahu 40,4 m
2
, spočívající 

v právu oprávněného  Naturprodukt CZ spol. s r.o., se sídlem Na Viničkách 638,  

250 92 Šestajovice, IČO: 484 01 722, zřídit a provozovat kabelové telekomunikační 

propojení objektů č.p. 1607 a č.p. 1563, vstupovat a vjíždět na pozemek  

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním  

a odstraněním umístěného telekomunikačního kabelu s tím, že služebnost v rozsahu 

40,4 m
2
 se zřizuje za sjednanou jednorázovou úhradu ve výši 5000,00 Kč + DPH                 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy    

                                                                                                                                                                  

                                                                                                             Z: vedoucí EO  

                                                                                                             T: 31.05.2019 

 

 

243/6RM/2019 - Záměr pronájmu části nemovité věci_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 
1. záměr pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 58,11 m
2
 v budově Městského podnikatelského centra,  

ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, politické straně Komunistická strana Čech  
a Moravy, IČO: 00496936, jako kancelář strany 

 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,22 m

2
 v suterénu  

obytného domu ul. Eduarda Urxe 284/3, Havířov-Město, p. Janu Švestkovi, jako 
sklad pro vlastní potřebu 
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244/6RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí_________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 40,44 m

2
 v suterénu obytného  

domu ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Město, p. Michalu Kapralovi, jako sklad 
pro vlastní potřebu, za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 7,20 m

2
 v suterénu obytného  

domu ul. Balzacova 1188/6, Havířov-Podlesí, p. Petře Bartošíkové, jako sklad pro 
vlastní potřebu, za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
3. pronájem části nemovité věci – místnosti č. 106 o výměře 40 m

2
 a podílu na  

společných prostorách o výměře 17 m
2
 v 1. nadzemním podlaží budovy Městského 

podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, České pirátské 
straně, IČO: 71339698, jako kancelář strany, za podmínek: 
- nájemné 220,00 Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 

 

245/6RM/2019 - Ukončení nájmu dohodou  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 59,52 m

2
 v přízemí budovy 

zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí, nájemci spol.  
MUDr. Jana Vedrová, s.r.o., IČO: 03515044, dohodou k 28. 2. 2019 

 

 

246/6RM/2019 - Výpověď nájemní smlouvy_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpověď smlouvy o nájmu místnosti sloužící k podnikání č. 482/OSM/14  

na pronájem místnosti č. 110 o výměře 36,51 m
2
 a WC o výměře 1,92 m

2
,  

o celkové výměře 38,43 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části H budovy Radnice  

č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nájemci p. Slavomíru Kácalovi,  

IČO: 00714313, z důvodu opakovaných dluhů na nájemném a službách  

nebo ukončení nájmu dohodou v co nejkratším termínu 
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 38,43 m
2  

v 1. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2,  

Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.500,00 Kč/m2/rok bez DPH.  

2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4. Účel využití prostor není stanoven. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem výpovědi smlouvy o 

nájmu místnosti sloužící k podnikání č. 482/OSM/14 nebo dohody o ukončení nájmu                                                                                         

  

Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 31.01.2019 

 

  

247/6RM/2019 - Přijetí daru – technického zhodnocení budovy ZŠ M. Kudeříkové Havířov_____  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru technického zhodnocení budovy 

– vybudování prosklené příčky s dvoukřídlými dveřmi v budově ZŠ M. Kudeříkové 

Havířov v účetní hodnotě 45.271,00 Kč od spolku Naše Montessa, z. s.,  

K Přehradě 388/44, 736 01  Havířov, IČO: 05435404 

 

 

248/6RM/2019 - Svěření pravomocí Radě města Havířova-rozpočtová opatření_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí svěření Radě města Havířova 

pravomoc schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají přijetí dotací ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko přijatých na účet města Havířova, u nichž musí město bezodkladně 

zabezpečit jejich neprodlený transfer jiným subjektům, tj. konečným příjemcům 

dotací nebo zapracování do příjmů a výdajů rozpočtu organizačních jednotek 

Magistrátu města Havířova 

 

 

249/6RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 155. – 164.____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

rozpočtové opatření č. 161., 162., 163. a 164., dle důvodové zprávy a příloh 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 161., 162., 163. a 164., dle důvodové zprávy a 

příloh, 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 155. – 160., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 155. – 164. tyto nové závazné ukazatele 

rozpočtu města Havířova na rok 2018: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 338 418,76 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 103 816,40 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 54 161,73 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 8 768,77 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 171 671,86 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 534 699,94 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 087 207,54 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 128,86 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 19 160,54 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 481 210,74 tis. Kč 

 

odbor organizační 262 448,86 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 829,85 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 301 544,81 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 92 345,99 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 895 645,04 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 24 892,85 tis. Kč 

    

b) příspěvky organizacím 447 492,40 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 700,23 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 539,64 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 661,96 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 532,11 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 530,82 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 865,44 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 753,53 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 702,69 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 3 716,82 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 725,74 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 615,72 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 2 672,64 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 1 371,89 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 1 337,78 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 618,27 tis. Kč 

 MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 546,42 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 160,58 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 1 157,54 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 4 078,17 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 5 100,97 tis. Kč 
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ZŠ a MŠ Frýdecká 5 346,59 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 672,21 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 096,29 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 389,41 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 6 010,34 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 9 020,44 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 6 048,34 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové        4 422,44 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 10 631,70 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 8 769,57 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11 887,54 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 846,12 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 4 395,74 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 2 183,89 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 8 660,17 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 971,88 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 58 451,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 41 064,82 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
20 866,45 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 60 147,62 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 37 010,68 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 70 040,20 tis. Kč 

    

III. Financování celkem +196 281,18 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +301 281,18 tis. Kč 

 

 

250/6RM/2019 - Udělení souhlasu s přijetím darů PO zřízenými statutárním městem Havířov___  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564,  

okres Karviná, příspěvková organizace,   IČO: 70958114 

- věcný dar ve výši 1 998 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (2 ks knihy Člověk a pes, 20 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 
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2. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 

- věcný dar ve výši 1 998 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (2 ks knihy Člověk a pes, 20 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 

 

3. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 

- věcný dar ve výši 1 998 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (2 ks knihy Člověk a pes, 20 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 

 

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

- věcný dar ve výši 1 998 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (2 ks knihy Člověk a pes, 20 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

- věcný dar ve výši 3 297 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (3 ks knihy Člověk a pes, 35 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 

 

6. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná,  IČO: 61988600 

- věcný dar ve výši 1 998 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (2 ks knihy Člověk a pes, 20 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 

 

7. Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475  

- věcný dar ve výši 1 998 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (2 ks knihy Člověk a pes, 20 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 
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8. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 

- věcný dar ve výši 1 998 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (2 ks knihy Člověk a pes, 20 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 

 

9. Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

- věcný dar ve výši 1 998 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (2 ks knihy Člověk a pes, 20 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 

 

10. Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

- věcný dar ve výši 1 998 Kč od společnosti Spolek Zdraví pro zvířata z.s.,  

Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 01792938 - 

Metodické materiály pro tvorbu pracovních listů (2 ks knihy Člověk a pes, 20 ks 

knih O čem sní holčičky z množíren) pro pedagogy školy, kteří jsou zapojeni do 

projektu „Člověk a pes“ 

 

11. Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564, okres Karviná,  

příspěvková organizace,   IČO: 70958114 

- peněžitý dar ve výši 2 530 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

o. p. s., Obědy pro děti Charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových, 

Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na úhradu stravného 

ve školní jídelně pro celkem 1 žáka školy v období školního roku 2018/2019 

 
12. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 
- peněžitý dar ve výši 5 508 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  
o. p. s., Obědy pro děti Charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových, 
Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na úhradu stravného 
ve školní jídelně pro celkem 2 žáka školy v období školního roku 2018/2019 

 
13. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 
- peněžitý dar ve výši 10 000 Kč od Mgr. Alicje Kellerberg Klimeš, LL.M., U  
Stromovky 9/1481, 736 01 Havířov-Město, IČO: 71457259 na vybavení 
mateřské školy a základní školy či úhradu mimořádných aktivit a soutěže, pro 
potřeby souboru „Mali Bledowianie“ a pořádání akcí jako Radovánky či Stavění 
Májky 

 
14. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 
- věcný dar ve výši 1 920 Kč od společnosti RPS Czech, s.r.o., Těšínská 236,  
739 34 Šenov  u Ostravy, IČO: 26874598 – 20 ks Dětská reflexní vesta 
s potiskem RPS Czech pro žáky školy a děti školní družiny při přesunech mimo 
budovu školy za účelem zvýšení jejich bezpečnosti 
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15. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 
- peněžní dar ve výši 17 870 Kč od rodičů dětí navštěvující mateřskou školu  
na nákup hraček pro děti pod stromeček 

 

 
251/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci PO Asterix-SVČ, p. o.,  

Havířov – technické zázemí_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Asterix – středisko 
volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve výši 70 000 Kč u 
poskytovatele Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava na 
projekt „Technické zázemí modelářských kroužků aneb stavíme, lítáme, jezdíme a 
soutěžíme“ 

 

 
252/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci PO Asterix-SVČ, p. o.,  

Havířov – vybavení tanečního sálu_______________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Asterix – středisko 
volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve výši 32 204 Kč u 
poskytovatele Nadace OKD, Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná - Fryštát  na 
projekt „Vybavení tanečního sálu pro taneční a sportovní kroužky SVČ Asterix“ 

 

 

253/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci PO Asterix-SVČ, p. o.,  

Havířov – vybavení herny______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Asterix – středisko 

volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve výši 72 000 Kč  

u poskytovatele Nadace OKD, Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná - Fryštát   

na projekt „Materiálové vybavení herny volnočasových aktivit pro děti a mládež  

ve středisku M. Kudeříkové“                                                       
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254/6RM/2019 - Jmenování na vedoucí pracovní místo a návrh na stanovení platu ředitelce  

ZŠ Kapitána Jasioka Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

zápis o průběhu konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy 

Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,  

IČO: 61988600 dle přílohy č. 1 

 

j m e n u j e 

 

s účinností od 1. 2. 2019 na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy 

Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,  

IČO: 61988600 

 

paní Mgr. Růženu Bajerovou 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacího dekretu pana Bc. Josefa Bělicu, primátora města 

 

s t a n o v í 

 

plat nově jmenované ředitelce Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední 

Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 paní Mgr. Růženě Bajerové od 

1. 2. 2019 dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat jmenovací dekret a platový výměr ředitelce Základní školy 

Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, 

IČO: 61988600 paní Mgr. Růženě Bajerové 

Z: vedoucí OŠK 

          T: leden 2019 

 

 

255/6RM/2019 - Stanovení platu nově jmenované ředitelce MŠ Lípová Havířov  

a stanovení specializačního příplatku řediteli ZŠ Školní Havířov_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

I. plat nově jmenované ředitelce Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15,  

IČO: 65890701 paní Mgr. Jarmile Dujkové od 1. 2. 2019 dle přílohy č. 1 

 

II. specializační příplatek řediteli Základní školy Havířov-Šumbark  

Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149  

panu MVDr. Martinu Svobodovi od 1. 2. 2019 dle důvodové zprávy 
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u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov-Město  

Lípová 15, IČO: 65890701 paní Mgr. Jarmile Dujkové a řediteli Základní školy 

Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 70958149 panu MVDr. Martinu Svobodovi 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: leden 2019 

 

 

256/6RM/2019 - Informace o vyřízení petice za prodloužení otevírací doby multifunkčního  

hřiště Životice________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

informaci o vyřízení petice za prodloužení otevírací doby multifunkčního hřiště 

Životice 

  

 

257/6RM/2019 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u je   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

I. udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický pracovník  

školy a školského zařízení“ dle přílohy č. 1 v pořadí: 

1. PaedDr. Václav Hujer, ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

2. Mgr. Jiřina Sýkorová, ZŠ 1. máje Havířov 

3. Ing. Jana Šlachtová, ZŠ Školní Havířov 

4. Mgr. Pavlína Volná, ZŠ Gorkého Havířov 

5. Bc. Andrea Kovářová, ZŠ Mládežnická Havířov 

6. Bc. Hana Kunčická, MŠ Balzacova Havířov 

7. Mgr. Martina Kubátová, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá,  

příspěvková organizace 

8. Ing. Naděžda Drbušková, Střední průmyslová škola stavební, Havířov,  

    příspěvková organizace. 

9. Mgr. Monika Bouchalová, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2,  

    příspěvková organizace 

10. Mgr. Alena Chytilová, Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613,  

      příspěvková organizace.    
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II. udělení ocenění žákům v kategorii „Žák základní školy“ dle přílohy č. 2  

v pořadí: 

1. Ondřej Toufar, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

2. Lucie Židková, Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2,  

příspěvková organizace 

3. Andrea Freiová, ZŠ Moravská Havířov 

4. Stella Fonioková, ZŠ Gen. Svobody Havířov  

III. udělení ocenění žákům v kategorii „Žák střední školy“ dle přílohy č. 2 v pořadí: 

1. Jan Židek, Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2,  

příspěvková organizace 

2. Barbora Lacinová, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

IV. udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“  

dle přílohy č. 2:  

Adéla Grincová, Patrik Bauhofer, Eliška Kyselá, Světlana Holubová, Dominik 

Kyselý, Barbora Šilingerová, Lýdia Bartošová, Jan Křížka, kolektiv žáků ZŠ 

Jarošova Havířov (4. - 7. třída), 

uložit  

zaslání oznámení o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, žákům, 

kolektivu a informování veřejnosti o udělení ocenění 

 

           Z: vedoucí OŠK 

          T: březen 2019 

  

 

258/6RM/2019 - Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu  

ZŠ M. Kudeříkové Havířov_____________________________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace (ITI)  pro realizaci projektu 

„Vybudování učeben k neformálnímu vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti“ 

(dále jen „projekt“) spolku Naše Montessa, z.s., K Přehradě 388/44, Životice,  

736 01 Havířov, IČO: 05435404, (dále jen „ spolek Naše Montessa, z.s.)  

1. technické zhodnocení majetku města v hodnotě 2 000 000 Kč včetně DPH  

spočívající ve stavebních úpravách odborných učeben a bezbariérovosti - úprava 

sociálního zařízení a instalace schodolezu v objektu ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

(dále jen „technické zhodnocení“), kdy po dobu udržitelnosti projektu (5 let) bude 

technické zhodnocení v majetku spolku Naše Montessa, z.s. 

2. příspěvkové organizaci města ZŠ M. Kudeříkové Havířov pronájem prostor  

v objektu základní školy, ve kterém bude provedeno technické zhodnocení, na 

dobu udržitelnosti projektu (5 let) s možností dalšího prodloužení, spolku Naše 

Montessa, z.s.,  

se závazkem  spolku Naše Montessa, z.s. nepožadovat po městu finanční 

vyrovnání technického zhodnocení po skončení doby udržitelnosti projektu 

3. výši nájemného 144 Kč/m2/rok za nebytové prostory v objektu ZŠ  

M. Kudeříkové Havířov na adrese Havířov - Město M. Kudeříkové 1143/14  

4. výši nájemného 1 Kč/m2/rok za pozemek p. č. 2076/3  

v k. ú. Havířov-město/637556/ na adrese Havířov-Město M. Kudeříkové 1143/14  
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u k l á d á 

  

1. odboru školství a kultury zajistit od spolku Naše Montessa, z.s. předložení  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 

č. 22 – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání projektovému záměru spolku 

Naše Montessa, z.s., K Přehradě 388//44, Životice, 736 01 Havířov,  

IČO: 05435404 „Vybudování učeben k neformálnímu vzdělávání včetně zajištění 

bezbariérovosti“ 

Z: vedoucí OŠK 

T: únor 2019 

 

2. řediteli ZŠ M. Kudeříkové v případě schválení realizace projektu uzavřít  

se spolkem Naše Monteessa, z.s. Smlouvu o nájmu na dobu udržitelnosti projektu 

s možností dalšího prodloužení, se závazkem  spolku Naše Montessa, z.s. 

nepožadovat po městu finanční vyrovnání technického zhodnocení po skončení 

doby udržitelnosti projektu        

        Z: ředitel ZŠ  

         M. Kudeříkové 

       T: červen 2019 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace (ITI)  pro realizaci 

projektu „Vybudování učeben k neformálnímu vzdělávání včetně zajištění 

bezbariérovosti“ (dále jen „projekt“) spolku Naše Montessa, z.s., K Přehradě 388/44, 

Životice, 736 01 Havířov, IČO: 05435404, (dále jen „ spolek Naše Montessa, z.s.)  

1. přijetí technického zhodnocení do majetku města jako dar od spolku  

Naše Montessa, z.s. po ukončení doby udržitelnosti projektu 

2. umístění stavby venkovní učebny na pozemku města parc. č. 2073/3  

v k.ú. Havířov-město/637556/ na adrese Havířov-Město M. Kudeříkové 1143/14 

3. navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ M. Kudeříkové Havířov  

ve výši 400 000,00 Kč z důvodu oprav tříd pro kmenové žáky školy a vybavení 

kabinetu  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu v roce 2019 

navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ M. Kudeříkové Havířov z důvodu oprav tříd 

pro kmenové žáky školy 

Z: vedoucí EO 

                T: červen 2019 

 

 

259/6RM/2019 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury___________ 

  
Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  
I. zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2019,  

a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím na 

dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle novely nařízení 
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vlády č. 567/2006 Sb., a v prostředcích na platy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

včetně zákonných odvodů takto: 

1. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace IČO: 70958122, ve výši 3 200 Kč, 

2. Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723, ve výši 17 100 Kč, 

3. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289, ve výši 11 200 Kč, 

4. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513, ve výši 19 800 Kč, 

5. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221, ve výši 6 300 Kč, 

6. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165, ve výši 6 200 Kč, 

7. Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424, ve výši 11 100 Kč, 

8. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600, ve výši 3 800 Kč, 

9. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248, ve výši 21 300 Kč, 

10. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475, ve výši 20 700 Kč, 

11. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114, ve výši 15 300 Kč, 

12. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131, ve výši 51 700 Kč, 

13. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO:  48805271, ve výši 44 000 Kč, 

14. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,  

IČO: 75027577, ve výši 1 900 Kč, 

15. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149, ve výši 11 200 Kč, 

16. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace,   IČO: 75027569, ve výši 15 500 Kč, 

17. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230, ve výši 7 500 Kč,  

18. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685, ve výši 7 200 Kč, 

19. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289, ve výši 6 000 Kč, 

20. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201,  

IČO: 61988561, ve výši 1 900 Kč, 

21. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,                

IČO: 70958220, ve výši 5 600 Kč, 

22. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194,  

IČO: 61988634, ve výši 3 300 Kč, 

23. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15,  

IČO: 65890701, ve výši 7 500 Kč, 

24. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147,  

IČO: 61988596, ve výši 4 000 Kč, 
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25. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588, ve výši 10 200 Kč, 

26. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

IČO: 70958297, ve výši 2 100 Kč, 

27. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,  

IČO: 61988570, ve výši 13 100 Kč, 

28. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246, ve výši 3 000 Kč, 

29. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908,  

IČO: 61988707, ve výši 4 800 Kč, 

30. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619,  

IČO: 61988715, ve výši 6 300 Kč, 

31. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a,  

IČO: 65890710, ve výši 2 500 Kč, 

32. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

IČO: 70958254, ve výši 3 900 Kč, 

33. Mateřské škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262, ve výši 2 700 Kč, 
34. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60,  

IČO: 65890698, ve výši 2 300 Kč, 
35. Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203, ve výši 2 300 Kč, 
36. ASTERIX - středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO:  75085747, ve výši 96 600 Kč, 
II. zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2019,  

a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace na 
dofinancování kroužků 

1. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 
organizace, IČO: 70958149, ve výši 16 300 Kč 

u l o ž i t  
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2019 výše 
uvedené usnesení      Z: vedoucí OŠK 

          T: březen 2019 
 

 

260/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
ZŠ Jarošova Havířov__________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov-
Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 
 
poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy ČR 
název operačního programu:  02-Výzkum, vývoj a vzdělávání 
název projektu:    Šance pro všechny II 
požadovaná výše dotace:   945 511,- Kč 
spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

                             poskytovatelem dotace 
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261/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí_________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola F. Hrubína 
Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723  
 
poskytovatel dotace:  FTV Prima spol. s r. o. 
název dotačního programu:  Jak se staví sen 
název projektu:    Školní družina jako sen 
požadovaná výše dotace:   800 000,00 Kč 
spolufinancování:    bez spoluúčasti, pokud se nevyskytnou 

                                                                                   neočekávané náklady 
 

 

262/6RM/2019 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  

– ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost příspěvkové organizace města Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace, IČO: 61988723 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně a zprávu o přijatých opatřeních k výsledkům veřejnosprávní kontroly  

 

n e s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace, IČO: 61988723 prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně uložené Radou města Havířova usnesením č. 51/2RM/2018 ze dne 19. 11. 

2018 ve výši 59 895 Kč 

 

  

263/6RM/2019 - Souhlas zřizovatele k pronájmu školního bytu v ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723, 

zastoupené Mgr. Tomášem Ptáčkem, ředitelem školy pronájem školního bytu za 

podmínek: 

- nájemce:   Mgr. Kateřina Smetanová 

- výměra prostor:  64,7 m
2
 (započitatelná) 

- nájemné:   60 Kč/m
2
/měsíc 

- doba nájmu:  na dobu určitou od 21. 1. 2019 do 31. 12. 2019  

s možností opakovaného prodlužování vždy na 1 rok  
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- hrazení zálohových a paušálních měsíčních plateb za služby 

- poznámka: Nájemné bude upraveno v souladu se změnou sazby nájemného 

schváleného radou města. 

 

  

264/6RM/2019 - Souhlas zřizovatele k pronájmu školního bytu v ZŠ Kapitána Jasioka Havířov__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 

Karviná, IČO: 61988600, zastoupené Mgr. Růženou Bajerovou, statutárním 

zástupcem školy pronájem školního bytu za podmínek: 

- nájemce:   paní Marcela Hanulíková 

- výměra prostor:  53,59 m
2
  

- nájemné:   60,00 Kč/m
2
/měsíc 

- doba nájmu:  na dobu určitou od 1. 2. 2019 po dobu trvání pracovního poměru  

                               ve škole 

- hrazení zálohových a paušálních měsíčních plateb za služby 

- poznámka: Nájemné bude upraveno v souladu se změnou sazby nájemného  

schváleného radou města. 

 

 

265/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská Havířov – ERASMUS+ K1_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o grant příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov-

Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 

poskytovatel grantu:             NAEP (Národní agentura pro evropské  

vzdělávací programy)   

název operačního programu:  ERASMUS+ K1 Další vzdělávání pedagogických 

                                                      pracovníků 

název projektu:    Bez jazykové bariéry                                                            

požadovaná výše grantu:   13 000 EUR 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

 

266/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská Havířov – ERASMUS+ K2_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o grant příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov-

Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 
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poskytovatel grantu:             NAEP (Národní agentura pro evropské  

vzdělávací programy)   

název operačního programu:  ERASMUS+ K2 Mezinárodní partnerství škol 

název projektu:    ICT projekt – Pozornost k rozmanitosti                                                           

požadovaná výše grantu:   30 000 EUR 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

 

267/6RM/2019 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací  

ZŠ 1. máje Havířov___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO:70958122, zastoupené ředitelkou Mgr. Michaelou Drozdovou,  

Ph.D., pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou (předmět nájmu 

tělocvična školy), která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě 

jdoucích subjektům dle Přílohy č. 1, a dobu neurčitou (předmět nájmu školní bufet) 

za podmínek: 

1. předmět nájmu: tělocvična školy 

účel nájmu:  krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství  

pro sportovní aktivity 

doba nájmu:  dle individuálních požadavků subjektů do 30. 6. Jednotlivého 

školního roku 

2. předmět nájmu: školní bufet  

účel nájmu:  prodej drobného občerstvení pro žáky a zaměstnance školy 

doba nájmu:  od 15. ledna 2019 na dobu neurčitou (výpovědní doba 3 měsíce) 

  

 

268/6RM/2019 - Žádost PO o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI  

a s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku – Asterix-SVČ,  

p. o., Havířov________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města ASTERIX – středisko volného času Havířov, 

příspěvková organizace, IČO: 75085747 

1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky ve výši 150 000,00 Kč 

z rezervního fondu do fondu investic  

2. technické zhodnocení svěřeného majetku: 

- výměna 6 ks stávajících poškozených dveří včetně zárubní za dveře a zárubně  

protipožární v Turistické základně ve Pstruží v pořizovací ceně 182 086,00 Kč 

včetně DPH 
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269/6RM/2019 - „Přednádražní prostor Havířov“, číslo stavby 15008 - zahájení  

zadávacího řízení_____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Přednádražní prostor Havířov“, číslo stavby 15008 

 

2. rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

    následné zakázky (opce):                       ne  

 

3. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:                                  ne 

    čerpání dotace:                                       ano  

    přenesení daňové povinnosti   ne  

                                   

4. druh zadávacího řízení:                          užší řízení  

5. zadávací lhůtu:     5 měsíců 

     

6. výši požadované jistoty:                         2.000.000,- Kč 

 

7. varianty nabídky:     ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky                                  

    předpokládané zahájení:    04/2019 

termín dokončení:   dle návrhu dodavatele, maximálně 

však do 540 kalendářních dnů ode 

dne předání a převzetí staveniště 

 

9. kritérium hodnocení:                       nabídková cena v Kč bez DPH  

       (váha 80%) termín realizace  

ve dnech (váha 20%) 

 

10. kvalifikace dle Přílohy č. 1 

         

11. podmínky zadávacího řízení:      

-  předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) v nabídce 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice hlavního stavbyvedoucího  

a stavbyvedoucího 

- jako podmínku uzavření smlouvy předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů  

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 
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d) pojistné smlouvy o pojištění proti škodám s pojistným plněním v minimální  

výši 100.000.000 Kč  

e) bankovní záruky za řádné provedení díla ve výši 5% z celkové ceny díla  

bez DPH před podpisem smlouvy 

 

 12. podmínky realizace: 

- záruční doba na stavební práce v délce 60 měsíců 

- záruční doba na technologická zařízení v délce 24 měsíců 

- předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5%  

z celkové ceny díla bez DPH po celou dobu záruky na dílo nejpozději v den 

předání a převzetí díla  

- smluvní pokuta za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,2%  

ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení  

a smluvní pokuta při nedodržení termínu dokončení dílčího stavebního úseku 

ve výši 0,05% ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní 

den prodlení  

 

13. složení komise dle Přílohy č. 3 

  

p o v ě ř u j e  

 

1. společnost VIA Consult a.s., IČ: 250842275, provedením všech úkonů 

souvisejících se zadávacím řízení „Přednádražní prostor Havířov“, vyjma úkonů 

uvedených v ust. § 43 odst. 2 zákona a v bodě 2. tohoto pověření  

 

2. komisi otevíráním žádostí, posouzením kvalifikace, otevíráním nabídek,  

hodnocením nabídek a posouzením nabídky či nabídek před rozhodnutím o 

výběru, zda splňují podmínky zadávacího řízení 

  

u k l á d á  

 

zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 

zakázek prostřednictvím společnosti VIA Consult a.s. 

     

Z: vedoucí OÚR  

         T: 01/2019 

 

    

270/6RM/2019 - Výzva k uvedení pozemků do původního stavu, pokus o smír________________ 
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výzvu k uvedení pozemků do původního stavu, pokus o smír, doručenou 

statutárnímu městu Havířov dne 9.11.2018 dle přílohy č.1 

 

n e s c h v a l u j e  

 

požadavek na náhradu škody vzniklou na pozemcích a která je vyčíslena částkou  

ve výši 1 938 210,44 Kč, protože pozemky byly uvedeny do původního stavu  
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n e s c h v a l u j e  
 
požadavek na náhradu škody vzniklou na porostech odstraněných při pracích  
na pozemcích a která je vyčíslena částkou ve výši 21.319 Kč, protože nárok  
na náhradu škody je promlčen 
 
s c h v a l u j e  
 
odpověď dle přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města podpisem odpovědi dle přílohy č. 2 

          
u k l á d á 
 
předložit k podpisu odpověď na výzvu k uvedení pozemků do původního stavu 

       
                      Z: vedoucí OÚR 
                      T: 01/2019  
 

 
271/6RM/2019 - Stavba č. 5004 - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. Listopadu 

– lesopark“ – žádost o prominutí smluvní pokuty____________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí žádost společnosti „Společnost Havířov – cyklostezka“, 
SILNICE.CZ s.r.o. + Monstavby Morava s.r.o., se sídlem Červený dvůr 918/7, Pod 
Cvilínem, 794 01  Krnov, IČO: 267 92 711, o prominutí smluvní pokuty ve výši 
2 350 000,- Kč za nedodržení termínu dokončení stavby č. 5004 - „Cyklostezka 
Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark“ dle uzavřené smlouvy o 
dílo č. 398/OSRM/2017 ze dne 05.06.2017 ve znění jejich dodatků, 
neschválit prominutí smluvní pokuty ve výši 2 350 000,-  Kč za nedodržení termínu 
dokončení stavby č. 5004 - „Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. 
listopadu - lesopark“ dle uzavřené smlouvy o dílo č. 398/OSRM/2017  
ze dne 05.06.2017 ve znění jejich dodatků. 

 

 
272/6RM/2019 - Obecná nabídka pomoci České komory architektů (ČKA); Informace  

o významu rozvojových dokumentů obce_________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí podání České komory architektů 
Architektura pro komunální politiku z 11.12.2018 v rozsahu přílohy 
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273/6RM/2019 - Petice občanů bydlících na ul. Osadní – informativní zpráva_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

způsob vyřízení petice občanů bydlících na ul. Osadní ve věci vybudování příchozí a 

příjezdové komunikace k bytovému domu ve vlastnictví spol. RESIDOMO s.r.o. 

 

 

274/6RM/2019 - Odstoupení obce Horní Suchá od smlouvy o spolupráci - informativní zpráva__   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informativní zprávu o výpovědi smlouvy o spolupráci uzavřenou mezi obcí Horní 

Suchá a statutárním městem Havířov za účasti Depos Horní Suchá, a.s., o poskytnutí 

finančního příspěvku za ukládání odpadů na skládku Depos Horní Suchá, a.s. 

 

 

275/6RM/2019 - Opakovaná žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním 

označením O7 pro paní Ing. Jarmilu Žurkovou____________________________  
 

Rada města Havířova                                                                                           

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

opakovanou společnou žádost paní Naděždy Žurkové a paní Ing. Jarmily Žurkové, 

bytem ………………………….. o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

za účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. 

Chrpová pro vozidlo se speciálním označením O 7. 

 

n e 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. 6. 2017 

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

komunikace ul. Chrpová v Havířově pro vozidlo se speciálním označením  

O 7. 
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276/6RM/2019 - Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových organizací od 1.1.2019___ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelům příspěvkových organizací Domov seniorů Havířov, příspěvková 

organizace, Sociální služby města Havířova, SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb, a to od 1. 1. 2019 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací Domov 

seniorů Havířov, příspěvková organizace, Sociální služby města Havířova, SANTÉ – 

centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb  

                                                                                            Z: vedoucí OSV 

                                                                                               T: leden 2019 

 

 

277/6RM/2019 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2018_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

1. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením  

– uživatelů služeb příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb v Lázních Slatinice  

2. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů seniorů v Luhačovicích 

3. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením  

a seniorů   

 

 

278/6RM/2019 - Změna v povodňové komisi_____________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

pana Ing. Gerarda Krupu z Povodňové komise města Havířova ke 14.1.2019 

 

 

279/6RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2019____ 
 

Rada města Havířova                                                              

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o ceně tepla pro rok 2019 od Havířovské teplárenské společnosti, a.s. 
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280/6RM/2019 - Udělení souhlasu 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 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:                       Den dětí 2019 

      požadovaná výše dotace:        200 000,00 Kč 

      spolufinancování:          spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2019 

 

2. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD,  

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

      název operačního programu:  Pro region 

      název projektu:                       Promenádní koncerty a pohádky v parku 2019 

      požadovaná výše dotace:        200 000,00 Kč 

      spolufinancování:                 spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2019 

 

3. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD,  

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

      název operačního programu:  Pro region 

      název projektu:                       Vánoční městečko 2019 

      požadovaná výše dotace:        200 000,00 Kč 

      spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2019 

 

4. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD,  

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

      název operačního programu:  Pro region 

      název projektu:                       Havířovské slavnosti 2019 

      požadovaná výše dotace:        200 000,00 Kč 

      spolufinancování:                  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2019 

 

5. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD,  

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

      název operačního programu:  Pro region 

      název projektu:                       Májové dny 2019 

      požadovaná výše dotace:        200 000,00 Kč 

      spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 

      z příspěvku na provoz pro rok 2019 
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281/6RM/2019 - Dodatek č. 1 k pronájmu části nemovité věci v 1. PP Kulturního domu  

Leoše Janáčka________________________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985 uzavřít Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor v 1. PP objektu Kulturního domu Leoše 

Janáčka na ulici Dlouhá třída 46 v Havířově – Podlesí, společností JAZZ CLUB 

NEBE HAVÍŘOV s.r.o., Příčná 327/1, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 07289049 na dobu neurčitou s účinností od února 2019 pronájem části 

nemovité věci o celkové výměře 14,4 m², dle důvodové zprávy.  

 

 

282/6RM/2019 - Souhlas o projektovém řízení v dotační výzvě MSK na rok 2019______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb, IČO: 00847470, podání žádosti v dotační výzvě na projekt „Program na 

podporu zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském 

kraji na rok 2019“ v hodnotě 160.000,-Kč z rozpočtu MSK. 

 

                        Z: ředitelka Santé 

          T: leden 2019 

 

 

283/6RM/2019 - Žádost o prodloužení akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“  

pro školy na území Havířova___________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, prodloužení marketingové akce SSRZ pro školy na území  

Havířova do 31.12.2019  
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284/6RM/2019 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z grantového  

řízení Nadace OKD v nadačním programu „Pro region“____________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava 

Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání projektu s názvem „Vítejte na vesnici!" 

Nadace OKD v programu „Pro region“ 

                    Z: ředitel DsH  

           T: leden 2019 

 

                                             

285/6RM/2019 - Souhlas s přijetím věcného daru od společnosti MW-DIAS, a.s._______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí 

věcného daru – televizor pro klienty Denního stacionáře ve výši 18 000 Kč  

od společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

Stodolní 316/2, IČO: 25368907 

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 2019 
 

                                              
286/6RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Systém vzdělávání pracovníků 

středisek sociálních a zdravotních zařízení příspěvkové organizace SSmH“____ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Sociální služby města 
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na projekt 
„Systém vzdělávání pracovníků středisek sociálních a zdravotních zařízení 
příspěvkové organizace SSmH“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 
v Moravskoslezském kraji na rok 2019 

Z: ředitel SSmH 
           T: leden 2019 
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287/6RM/2019 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Oprava střechy garáží  
na objektu příspěvkové organizace SSmH na ulici Moskevská“_______________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Sociální služby města 
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na projekt 
„Oprava střechy garáží na objektu příspěvkové organizace SSmH na ulici 
Moskevská“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu 
zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 
na rok 2019 

Z: ředitel SSmH 
           T: leden 2019 

 

 
288/6RM/2019 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – žádost o vyjádření  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
1. žádost paní Aleny Kaločové, č.j. MMH/112 352/18 ze dne 15.11.2018, 

o písemné vyjádření k žádosti o provedení změny provozní doby hospody Cihelna 
na ul. Anglická v Havířově-Šumbarku (Příloha č.2) 

2. odpověď na výše uvedenou stížnost č.j. MMH/105 375/2018, která byla  
Zaslána dne 16.11.2018  (Příloha č.3)  

 

 
289/6RM/2019 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pořízení majetku v hodnotě do 500 tis. Kč pro potřeby Magistrátu města Havířova: 
Program pro řízení toku a správu dokumentů. 

 

 
290/6RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks ve správě  
ORJ 06 – Kopírovací stroj SHARP MX- 3501 N, rok pořízení 2007, pořizovací cena 
226 100,00 Kč v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města. 

 
                                                                                                 Z: vedoucí ORG 
          T: 31.03.2019 
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291/6RM/2019 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla  
usnesením Rady města Havířova pověřena podepsáním dokumentu___________ 
 
Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení Rady města Havířova č. 65/2RM/2010 ze dne 1.12.2010 
 
s c h v a l u j e 
 
pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby pověřené 
usnesením Rady města Havířova podepsáním dokumentu takto: 
 
1. v době nepřítomnosti náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  

podepisuje jeho dokumenty náměstek primátora pro investice a chytré město 
2. v době nepřítomnosti náměstka primátora pro investice a chytré město  

podepisuje jeho dokumenty náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
3. v době nepřítomnosti náměstka primátora pro školství a kulturu podepisuje jeho  

dokumenty přítomný náměstek v tomto pořadí náměstek primátora pro sociální 
oblast 

4. v době nepřítomnosti náměstka primátora pro sociální oblast podepisuje jeho  
dokumenty náměstek primátora pro školství a kulturu 

5. v době nepřítomnosti člena Rady města Havířova pro sport podepisuje jeho  
dokumenty náměstek primátora pro školství a kulturu 

 

 
292/6RM/2019 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla  

usnesením Zastupitelstva města Havířova pověřena podepsáním dokumentu___ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
zrušit usnesení č. 62/2ZM/07 ze dne 26.2.2007 a usnesení č. 48/2ZM/2010  
ze dne 20.12.2010 
schválit pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby 
pověřené usnesením Zastupitelstva města Havířova podepsáním dokumentu 
takto: 
1. v době nepřítomnosti náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  

podepisuje jeho dokumenty náměstek primátora pro investice a chytré město 
2. v době nepřítomnosti náměstka primátora pro investice a chytré město  

podepisuje jeho dokumenty náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
3. v době nepřítomnosti náměstka primátora pro školství a kulturu podepisuje jeho  

dokumenty přítomný náměstek v tomto pořadí náměstek primátora pro sociální 
oblast 

4. v době nepřítomnosti náměstka primátora pro sociální oblast podepisuje jeho  
dokumenty náměstek primátora pro školství a kulturu 

5. v době nepřítomnosti člena Rady města Havířova pro sport podepisuje jeho  
dokumenty náměstek primátora pro školství a kulturu 
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293/6RM/2019 - Rozhodnutí o žádosti na zaplacení finanční náhrady________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
r o z h o d l a 
 
nevyhovět žádosti o zaplacení finanční náhrady ve výši 710.455 Kč,  
podané paní Janou Borrmann. 

 

 
294/6RM/2019 - Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
zrušit Jednací řád Zastupitelstva města Havířova ze dne 26.9.2016 ve znění  
dodatku č. 1 ze dne 23.1.2017 ke dni 28.1.2019 
schválit Jednací řád Zastupitelstva města Havířova ve znění podle přílohy  
č. 1 s účinností ode dne 29.1.2019. 

 

 

295/6RM/2019 - Zpětvzetí návrhu na zřízení výboru pro národnostní menšiny________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zpětvzetí žádosti o zřízení výboru pro národnostní menšiny doručenou Kongresem 

Poláků v České republice. 

 

 

296/6RM/2019 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní  

poměr 2019__________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2019 na max. 280 

zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb Magistrátu města Havířova 
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297/6RM/2019 - Doplnění usnesení č. 13/1ZM/2018 z 5.11.2018_____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit doplnění usnesení č 13/1ZM/2018 

z 5.11.2018 takto: 

1. v bodě 1.6. se za text: „o 250 Kč/měsíc“ doplňuje „/každá funkce člena  

komise nebo výboru“ 

2. v bodě 1.7. se za text: „za tři různé funkce“ doplňuje „, za které náleží 

nejvyšší odměna“ 

 

 

298/6RM/2019 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do organizačního odboru Magistrátu města 
Havířova o 1 zaměstnance a snížení počtu zaměstnanců zařazených do odboru 
komunálních služeb Magistrátu města Havířova o 1 zaměstnance  

 

 

299/6RM/2019 - Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 28.01.2019 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 
se bude konat dne 28. ledna 2019 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  
dle přílohy  

 

  
300/6RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací______________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
podání žádostí a přijetí účelových dotací na výkon sociální práce a sociálně-právní 
ochrany dětí ze státního rozpočtu na rok 2019   
 

p o v ě ř u j e 

 
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka podpisem žádostí o 
poskytnutí dotací ze státního rozpočtu 

                                                                                                                    Z: vedoucí OSV 
                                                                                                                    T: únor 2019 
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k o n s t a t u j e 

 
skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova je  
1. výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2019 zajišťován 26 
zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do oddělení sociálně-právní ochrany dětí, včetně 
vedoucí tohoto oddělení a jednoho zaměstnance, který se zabývá náhradní 
rodinnou péčí a jeho plat je dotován ze státního příspěvku na výkon pěstounské 
péče a 0,5 úvazkem vedoucí odboru 

2. 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 2019 zajišťován 12 sociálními pracovníky oddělení 
sociálních služeb, 0,5 úvazkem vedoucí oddělení sociálních služeb a 0,25 úvazkem 
vedoucí odboru 

 

 

301/6RM/2019 - Rozhodnutí jediného společníka MRA, s.r.o. – odměny jednatelům společnosti__ 

  

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 

 

2. ověřovatele zápisu: Bc. Alenu Olšokovou 

 

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 2018 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: 1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 6. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.01.2019 
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302/6RM/2019 - Žádost o mimořádná přidělení obecních bytů______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období max.  

v 2. poschodí nebo v domě s výtahem v Havířově-Městě nebo  

v Havířově-Podlesí p. Jiřímu Jaschke, t.b. …………………………….. pod 

podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se  

Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 27.06.2018       

 

2. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první  „Žadatelem o byt musí 

být občan České republiky, který dovršil 18 let“,  

pro manžele - MUDr. Andrii Nosov a Nataliia Nosova, státní příslušníky Ukrajiny, 

bytem …………………………….. 

 

mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 

Havířov-Podlesí nebo Havířov-Město manželům -  MUDr. Andrii Nosov  

a Nataliia Nosova, bytem …………………………….. pod podmínkou,  

že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se  Zásadami pro  

 uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

27.06.2018    

          

 

303/6RM/2019 - Zahraniční pracovní cesta do města Białystok v Polsku – prohlídka  

technologie pro zpracování komunálního odpadu a odborná diskuze__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

zahraniční pracovní cestu Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku 

a správu majetku do města Białystok v Polsku ve dnech 16. - 18. 1. 2019 na akci 

„Prohlídka moderních technologií pro využití komunálních odpadů“   

 

 

 

 
 

 

 

 

Bc. Josef BĚLICA v. r.      Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

primátor města Havířova     náměstek primátora  

        pro ekonomiku a správu majetku 

 


