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

MMH/173721/2020
Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

07.12.2020

USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Havířova
konané dne 7.12.2020

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

PŘEHLED USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.12.2020

2682/60RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 60. schůze RMH, konané dne 07.12.2020
2683/60RM/2020 - Schválení pořadu 60. schůze RMH, konané dne 07.12.2020
2684/60RM/2020 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce
Asterix-SVČ, p. o., Havířov a zástupkyni statutárního orgánu
MŠ E. Holuba Havířov
2685/60RM/2020 - Žádosti o prodloužení termínů na výstavbu tenisových hal
2686/60RM/2020 - Adventní jarmark
2687/60RM/2020 - Doplnění programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 14.12.2020
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2682/60RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 60. schůze RMH, konané dne 07.12.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 60. schůze Rady města Havířova,
konané dne 7.12.2020
Mgr. Daniela VACHTARČÍKA
2683/60RM/2020 - Schválení pořadu 60. schůze RMH, konané dne 07.12.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 60. schůze
7. prosince 2020 dle přílohy

Rady

města

Havířova,

konané

dne

2684/60RM/2020 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce
Asterix-SVČ, p. o., Havířov a zástupkyni statutárního orgánu
MŠ E. Holuba Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou
zapsány ve školském rejstříku za 2. pololetí roku 2020, dle přílohy č. 1
schvaluje
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce
Asterix-SVČ, p. o., Havířov a zástupkyni statutárního orgánu MŠ E. Holuba
Havířov, dle upravené přílohy č. 2
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem oznámení o přiznání
odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce Asterix-SVČ,
p. o., Havířov a zástupkyni statutárního orgánu MŠ E. Holuba Havířov, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2020
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2685/60RM/2020 - Žádosti o prodloužení termínů na výstavbu tenisových hal______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádost Tenisového klubu Havířov, z.s., IČO: 60337443, o prodloužení
termínu dosažení stanoveného účelu a termínu vyúčtování poskytnuté
investiční dotace na spolufinancování projektu „TJ – Havířov – Tenisová
hala Šumbark“ z důvodu dopadů pandemie covid - 19 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu
2. žádost Tennis Hillu Havířov z.s., IČO: 22767428, o prodloužení termínu
dosažení stanoveného účelu spolufinancování projektu „TJ – Havířov –
Tenisová hala Hill“ z důvodu dopadů pandemie covid -19 dle přílohy č. 2
tohoto materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. stanovení nových termínů, v nichž má být dosaženo účelu dotací
poskytnutých na spolufinancování projektů „TJ – Havířov – Tenisová hala
Šumbark“ a „TJ – Havířov – Tenisová hala Hill“, stejně jako nových termínů
pro předložení vyúčtování dotací poskytnutých na tyto projekty v souladu
s nově vymezenými termíny, které
pro dosažení účelu těchto poskytnutých dotací a předložení závěrečného
vyúčtování
na předmětné projekty stanoví MŠMT dle přílohy č. 3
2. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční
dotace zn. 687/OŠK/20 se spolkem Tenisový klub Havířov, z.s., IČO:
60337443, upravujícím nově stanovené termíny dle bodu 1. schvalovací části
tohoto usnesení
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace
se spolkem Tennis Hill Havířov z.s., IČO: 22767428, s nově stanovenými
termíny dle bodu 1. schvalovací části tohoto usnesení
pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem Dodatku č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace zn. 687/OŠK/20
a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2. a 3. schvalovací části
tohoto usnesení
2686/60RM/2020 - Adventní jarmark________________________________________________
Rada města Havířova
ukládá
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,
Hlavní 246/31a, Havířov-Město zajistit ukázku adventního jarmarku umístěním
dřevěných domků s vánočními tradicemi a prodejem zboží na náměstí
Republiky Havířov, v termínu od 10. 12. 2020 do 23. 12. 2020.
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2687/60RM/2020 - Doplnění programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 14.12.2020__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
doplnění programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude
konat dne 14. prosince 2020 od 15:00 hodin o tyto body:
- Žádosti o prodloužení termínů na výstavbu tenisových hal
- Mobilní ledová plocha – pořízení souvisejícího investičního majetku
- Navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov

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

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