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NAŠE Č. j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

MMH/175758/2020
Vladimíra Mikulášová v. r.
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USNESENÍ
z 61. schůze Rady města Havířova
konané dne 14.12.2020

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 61. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.12.2020
2688/61RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 61. schůze RMH, konané dne 14.12.2020
2689/61RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů z 59. schůze RMH, konané dne 30.11.2020
a 60. schůze RMH, konané dne 07.12.2020
2690/61RM/2020 - Schválení pořadu 61. schůze RMH, konané dne 14.12.2020
2691/61RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 61. RMH
2692/61RM/2020 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Barbora Habrová a Jan Habr
2693/61RM/2020 - Výkup pozemků v rámci vypořádání stavby „Chodník Na Pavlasůvce“
2694/61RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ (V. část)
2695/61RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“ (II.)
2696/61RM/2020 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí
2697/61RM/2020 - Pronájem částí nemovitých věcí
2698/61RM/2020 - Výsledek veřejné soutěže
2699/61RM/2020 - Ukončení smlouvy o umístění zařízení dohodou
2700/61RM/2020 - Výpůjčka movitého majetku – vybavení zámku
2701/61RM/2020 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
2702/61RM/2020 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020
2703/61RM/2020 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených
za období červen až listopad 2020
2704/61RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO
2705/61RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III
2706/61RM/2020 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Čs. armády Havířov
2707/61RM/2020 - Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti
č. 767/OŠK/07
2708/61RM/2020 - Převod finančních prostředků z RF do FI – ZŠ Žákovská Havířov
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2709/61RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ Žákovská Havířov
2710/61RM/2020 - Návrh na stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních škol
a ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov od 1. 1. 2021
2711/61RM/2020 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města
a jejich finanční zajištění
2712/61RM/2020 - KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování bikesharingu v Havířově“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
2713/61RM/2020 - Splašková kanalizace – Cena za stočné pro rok 2021
2714/61RM/2020 - Splašková kanalizace – Cena za převod odpadních vod kanalizací
pro rok 2021
2715/61RM/2020 - Vodovodní řad Dukla – Cena za vodné pro rok 2021
2716/61RM/2020 - Přednádražní prostor Havířov - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o realizaci přeložky s ČEZ. Distribuce č. 278/OÚR/19
2717/61RM/2020 - OŘ/259/OÚR/19 Přednádražní prostor Havířov – nové vyhlášení“
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19
2718/61RM/2020 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
2719/61RM/2020 - Revokace usnesení č. 2633/59RM/2020 - Předložení žádosti o podporu
v rámci Výzvy č. 148 z Operačního programu Životní prostředí
2720/61RM/2020 - Žádost o prodloužení akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“
pro školy na území Havířova
2721/61RM/2020 - Žádost o souhlas s užíváním služebního vozidla SSRZ Havířov
i k soukromým účelům
2722/61RM/2020 - Žádost o změnu závazných ukazatelů
2723/61RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
2724/61RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2725/61RM/2020 - Podání výpovědí z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem
zaplacení ve splátkách
2726/61RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2727/61RM/2020 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2021
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2728/61RM/2020 - Uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých
věcí č. 1003/EO/2017
2729/61RM/2020 - ZPŘ/525/OÚR/20 - „Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák“
- rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy
2730/61RM/2020 - Jmenování vedoucího odboru školství a kultury MMH
2731/61RM/2020 - Zrušení úředního dne 31. 12. 2020
2732/61RM/2020 - Přijetí finančního daru
2733/61RM/2020 - Přijetí finančního daru
2734/61RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci Víceúčelová
hala Havířov
2735/61RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci Víceúčelová
hala Havířov
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USNESENÍ

z 61. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.12.2020
2688/61RM/2020 - Zvolení ověřovatele zápisu 61. schůze RMH, konané dne 14.12.2020______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 61. schůze Rady města Havířova,
konané dne 14.12.2020
Ing. Jiřího MARTINKA, MBA
2689/61RM/2020 - Zprávy o ověření zápisů z 59. schůze RMH, konané dne 30.11.2020
a 60. schůze RMH, konané dne 07.12.2020____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů z 59. schůze RMH, která se konala dne 30.11.2020
a 60. schůze RMH, která se konala dne 07.12.2020
2690/61RM/2020 - Schválení pořadu 61. schůze RMH, konané dne 14.12.2020______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 61. schůze
14. prosince 2020 dle přílohy.

Rady

města

Havířova,

konané

dne

2691/61RM/2020 - Kontrola plnění usnesení pro 61. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
1958/42RM/2020
1985/44RM/2020

Přemístění Stálé výstavní expozice
Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby
„Přednádražní prostor Havířov“
Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování
Havířova, IV. etapa, P6 lokalita Zákostelí, HavířovBludovice“
Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení
svěřeného majetku
Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku
parc. č. 1793, k. ú. Dolní Suchá

2087/48RM/2020
2475/56RM/2020
2650/59RM/2020
vypouští
úkoly krátkodobé
1612/34RM/2020
2141/48RM/2020
2310/51RM/2020
2325/51RM/2020
2472/56RM/2020
2487/56RM/2020
2497/57RM/2020
2507/57RM/2020
2545/57RM/2020
2549/57RM/2020
2550/57RM/2020
2569/58RM/2020
2573/58RM/2020
2582/58RM/2020

Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro
rok 2020
Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního
majetku a použitím fondu investic Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení
zadávacího řízení
Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení
svěřeného majetku
Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
OŘ/410/KP/20 - „Cisternová automobilová stříkačka 3. vyhlášení“ - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy
Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské
policie Havířov
Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch spol.
Havířovská teplárenská společnost, a.s.
UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města - 3. část“ – výběr
dodavatele
UŘ/316/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města - 6. část“ – výběr
dodavatele
UŘ/317/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města - 7. část“ – výběr
dodavatele
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
Ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku dohodou
Vodovodní řad Dukla – Provozování vodovodního řadu
Dukla
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2583/58RM/2020
2599/58RM/2020
2600/58RM/2020
2611/59RM/2020
2612/59RM/2020
2613/59RM/2020
2615/59RM/2020
2619/59RM/2020
2621/59RM/2020
2629/59RM/2020
2634/59RM/2020
2635/59RM/2020
2638/59RM/2020
2644/59RM/2020
2658/59RM/2020
2668/59RM/2020
2678/59RM/2020
2680/59RM/2020

Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2021
Technických služeb Havířov a.s.
Datové centrum – uzavření Dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě č. 680/ORG/20
Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město
a JSDH Havířov Životice
UŘ/441/MRA/20 - „Sanace obytného domu na ul. J.
Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“ - rozhodnutí o
vyloučení
UŘ/440/MRA/20 - „Rekonstrukce obytného domu na
ul. Slezská 2-4, č. p. 766, 767, Havířov-Město“ rozhodnutí o vyloučení
UŘ/439/MRA/20 - „Výměna oken a dveří objekt
Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“-rozhodnutí
o vyloučení
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – změna člena
dozorčí rady
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně
Udělení ocenění osobnostem společenského života za
rok 2019 – schválení poskytnutí darů
Výpůjčka dřevěných prodejních domků
„Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov –
Šumbark“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
527/OÚR/20
Uzavření smlouvy o dílo na realizaci části stavby
„Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě
Havířov“
Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova –
aktualizace statutu
Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí
mimořádné dotace ze státního rozpočtu
Výpověď smluv o dodávce vody z vodovodní přípojky bývalý areál dolu Dukla
Smlouva o provozování kluziště
Vyjádření statutárního města Havířova ke změnám
v návrhu bezpečnostního programu společnosti
Molnlycke Health Care ProcedurePark s.r.o.
Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové
organizace města
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2692/61RM/2020 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – B. H. a J. H.
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. J. H., trvale bytem …………………………….. k nájemní
smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě na ul. …………………………….,
jehož nájemkyní je jeho sestra p. B. H. pod podmínkou, že před uzavřením
Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. B. H.
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
2693/61RM/2020 - Výkup pozemků v rámci vypořádání stavby „Chodník Na Pavlasůvce“___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit v rámci vypořádání stavby č. 19007
„Chodník Na Pavlasůvce“, jejímž stavebníkem bylo město Havířov, výkup
pozemků zastavěných chodníkem v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1405/149
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 a parc. č. 1405/150 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, ve vlastnictví Asental Land,
s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 277 69 143, za dohodnutou kupní cenu 400,00 Kč/m2, tj. při celkové
výměře 87 m2 celkem 34.800,00 Kč + DPH
2694/61RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ (V. část)___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města
Havířov-Město, lokalita Důlňák“, jejímž stavebníkem je město Havířov, nájem
a zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc.
č. 4556/3, k. ú. Havířov–Město, v rozsahu cca 105 m2, ve vlastnictví
Ing. T. S. a Mgr. I. S., oba bytem ………………………….., pro nemovitou věc
- kanalizační stoku a výtlačný řad v majetku statutárního města Havířova,
umístěný na pozemku v rozsahu dle zaměření s tím, že vlastníci požadují před
vydáním stavebního povolení uzavření nájemní smlouvy s nájemným
sjednaným ve výši 100,00 Kč/m2/rok, tj. při výměře cca 105 m2 celkem cca
10.500,00 Kč/rok a hodnota břemene je sjednána ve výši 200,00 Kč/m2 dle
zaměření, tj. při výměře cca 105 m2 celkem cca 21.000,00 Kč a 10.000,00 Kč
za umístění 1 ks šachtice na pozemku
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: ke stavebnímu řízení
2695/61RM/2020 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“ (II.)________________________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení č. 2087/48RM/2020, bod 2., ze dne 8. 6. 2020, kterým byla
schválena výpůjčka a zřízení služebnosti inženýrské sítě k části parc.
č. 1058/37, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 75 m2, ve vlastnictví J. K.
a H. K., bytem …………………………….., pro nemovitou věc - kanalizační
stoku P6-B.2 v majetku statutárního města Havířova, umístěnou na pozemku
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, přičemž doba výpůjčky pozemků se
sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu
k dokončeným stokám a služebnost inženýrské sítě spočívá v právu statutárního
města Havířova, jako vlastníka nemovitých věcí, umístit, provozovat, udržovat,
opravovat či odstranit nemovité věci na pozemku vlastníků a vstupovat a
vjíždět v souvislosti s výkonem práv na pozemek vlastníků, přičemž hodnota
služebnosti je sjednána ve výši 125,00 Kč/m2 plochy služebnosti, dle zaměření
dokončené stavby a 500,00 Kč za umístění 1 ks šachtice na pozemku
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19037 „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“ výpůjčku a zřízení služebnosti
inženýrské sítě k části parc. č. 1058/37, k. ú. Bludovice, v rozsahu cca 206 m 2,
ve vlastnictví J. K. a H. K., bytem …………………………….., pro nemovitou
věc - kanalizační stoku P6-B.2 v majetku statutárního města Havířova,
umístěnou na pozemku v rozsahu dle zaměření dokončené stavby přičemž doba
výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti a služebnost inženýrské sítě spočívá v právu
statutárního města Havířova, jako vlastníka nemovitých věcí, umístit,
provozovat, udržovat, opravovat či odstranit nemovité věci na pozemku
vlastníků a vstupovat a vjíždět v souvislosti s výkonem práv na pozemek
vlastníků, přičemž hodnota služebnosti je sjednána ve výši 250,00 Kč/m2
plochy služebnosti, dle zaměření dokončené stavby a 500,00 Kč za umístění
1 ks šachtice na pozemku
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 28.02.2021
2696/61RM/2020 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu ul. Moravská 390/3, Havířov-Šumbark, p. P. D., bytem
ul. …………………………….., ke garážování osobního vozidla
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2 v suterénu
domu ul. Mozartova 1065/11, Havířov-Město, p. J. V., jako sklad pro vlastní
potřebu
3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 16,85 m2
v suterénu domu ul. Klidná 791/4, Havířov-Město, p. E. K., jako sklad pro
vlastní potřebu
2697/61RM/2020 - Pronájem částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti č. 110 o celkové výměře 38,43 m2
v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2,
Havířov-Město, p. L. H., IČO: 65902581, jako kancelář k poskytování
bankovních a pojišťovacích služeb, za podmínek:
- nájemné 1.620,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2021
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 109,46 m2 (z toho 18,10 m2 podíl na společných prostorách)
v přízemí a 1. poschodí a o výměře 86,46 m2 (z toho 18,10 m2 podíl na
společných prostorách), o celkové výměře 195,92 m2, hlavní budovy
zdravotního střediska ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, spol.
HARV shop s.r.o., IČO: 05365996, jako kanceláře a sklad, za podmínek:
- nájemné 450,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o nájmu části
nemovité věci dle bodu 1. usnesení
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit nájemní smlouvu
Z: vedoucí EO
T: 31.01.2021
2698/61RM/2020 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídky do veřejné soutěže p. č. 3/EO/2020 na pronájem části nemovité věci –
garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného domu ul. Generála Svobody
č. p. 273/19, Havířov-Šumbark, podané:
1. p. L. K.
2. p. Z. Š.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s p. Z. Š., bytem ul. ……………………………..,
za podmínek:
- nájemné 760,00 Kč/m2/rok vč. DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
2699/61RM/2020 - Ukončení smlouvy o umístění zařízení dohodou_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení smlouvy o umístění zařízení – retranslační stanice na střeše obytného
domu ul. Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark, provozovateli spol. Miracle
Network, spol. s r.o., IČO: 48110817, dohodou k 31. 12. 2020
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2700/61RM/2020 - Výpůjčka movitého majetku – vybavení zámku_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpůjčku movitého majetku – vybavení budovy zámku č. p. 243,
ul. K Zámečku 2, Havířov-Město, dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3, nájemci
nemovitostí p. R. Z., IČO: 64148629, k zajištění provozu hotelu a restaurace,
za podmínek:
- na dobu určitou do 31. 3. 2021
- movitý majetek bude vypůjčiteli protokolárně předán dne 4. 1. 2021
- vypůjčitel bude zajišťovat údržbu a opravy movitého majetku
- vyřazení neupotřebitelného nebo poškozeného majetku bude vypůjčitel
provádět po předchozím souhlasu půjčitele
2. doplnění usnesení Rady města Havířova ze dne 30. 11. 2020
č. 2660/59RM/2020:
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé
Sazba nájemného byla stanovena smluvní ve výši 1.000,00 Kč bez DPH
z důvodu, že nájemce bude pro město zajišťovat provoz obřadní síně,
a to především vstupy do budovy, údržbu, opravy a úklid celých prostor,
obsluhu plošiny pro imobilní osoby a provoz šatny při dohodnutých obřadech
města. Z důvodu ekonomické náročnosti provozu hotelu a restaurace byla
první nabídka pronájmu budovy zámku zveřejněna v říjnu 2017. Další záměr
pronájmu budovy zámku a přilehlých nemovitostí byl 2x zveřejněný na
úřední desce v červnu 2020 a říjnu 2020. V obou případech se přihlásil pouze
jediný zájemce.
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o výpůjčce
movitého majetku
ukládá
ekonomickému a organizačnímu odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce
Z: EO, ORG
T: 31.01.2021
2701/61RM/2020 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 163. – 164., dle důvodové zprávy a příloh,
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
č. 163. - 164., dle důvodové zprávy a příloh.

rozpočtová opatření

2702/61RM/2020 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020_______
Rada města Havířova
schvaluje
4. úpravu odpisových plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této
úpravě činí 50 112 886,38 Kč.
2703/61RM/2020 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených
za období červen až listopad 2020___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu města Havířova, které byly realizované v období červen až listopad
2020 u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu
2704/61RM/2020 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace, IČO: 48805289
- nepeněžitý dar ve výši 300,00 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ
ŠKOLY, z. s. ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov-Bludovice,
IČO: 75140861 – hry pro školní družinu
2. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
- finanční dar ve výši 50 000,00 Kč od Městské realitní agentury, s.r.o.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, na opravu plotu školní
zahrady
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3. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701
- finanční dar ve výši 50 000,00 Kč od Městské realitní agentury, s.r.o.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, na opravu a rekonstrukci
oplocení
4. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685
- finanční dar ve výši 50 000,00 Kč od Městské realitní agentury, s.r.o.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, na údržbu oplocení –
zvýšení životnosti oplocení MŠ Kosmonautů ¨
5. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČO: 61988600
- finanční dar ve výši 50 000,00 Kč od Městské realitní agentury, s.r.o.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, za účelem provedení
údržby oplocení (nátěr a výměna části oplocení)
6. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,
IČO: 70958254
- finanční dar ve výši 50 000,00 Kč od Městské realitní agentury, s.r.o.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, za účelem provedení
údržby a výměny části oplocení MŠ
7. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČO: 48805513
- finanční dar ve výši 50 000,00 Kč od Městské realitní agentury, s.r.o.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, na provedení údržby
oplocení (nátěr a výměna části oplocení)
8. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,
IČO: 61988588
- finanční dar ve výši 50 000,00 Kč od Městské realitní agentury, s.r.o.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, na údržbu oplocení –
nátěry a drobné opravy oplocení MŠ
9. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,
IČO: 70958220
- finanční dar ve výši 50 000,00 Kč od Městské realitní agentury, s.r.o.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, na údržbu oplocení –
nátěry a drobné opravy oplocení MŠ
2705/61RM/2020 - Souhlas s dotacemi PO - Šablony III_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a zapojením se do projektu Šablony III příspěvkovou
organizací města
14
USNESENÍ
z 61. schůze Rady Města Havířova
konané dne 14.12.2020

1. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
předpokládaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Výzkum, vývoj a vzdělávání
„Mládežka se vzdělává III“
1 001 182 Kč
bez spoluúčasti

2. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958165
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
předpokládaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Výzkum, vývoj a vzdělávání
„Šance pro všechny III“
467 857 Kč
bez spoluúčasti

2706/61RM/2020 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Čs. armády Havířov___
Rada města Havířova
bere na

vědomí

1. zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Mateřské školy Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. usnesení komise o vhodnosti uchazeče s tím, že pro výkon činnosti ředitele
jsou vhodné uchazečky v tomto pořadí:
1. paní R. K.
2. Mgr. Z. I.
jmenuje
s účinností od 1. 2. 2021 na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561
paní R. K.
pověřuje
podpisem jmenovacího dekretu pana Ing. Josefa Bělicu, MBA, primátora města
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2707/61RM/2020 - Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti
č. 767/OŠK/07____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07 uzavřené
mezi statutárním městem Havířovem a Vysokou školou PRIGO, z.ú., s platností
od 1. 1. 2021, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu Mgr. Janu Feberovou podpisem
dodatku č. 8 o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2020
2708/61RM/2020 - Převod finančních prostředků z RF do FI – ZŠ Žákovská Havířov________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006
okres Karviná, IČO: 62331230
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu
do fondu investic ve výši 100 000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených
s opravou sociálních zařízení a WC ve školní družině školy
2709/61RM/2020 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ Žákovská Havířov______________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230
- interaktivní set, rok výroby 2007, inventární číslo 90005627,
rok pořízení 2007, pořizovací cena 90 000,00 Kč včetně DPH, zůstatková
cena 5 586,00 Kč, který tvoří:
- počítačová sestava KOALA Athlon (stolní počítač, monitor, klávesnice, myš),
výrobní číslo 075K028-25624-60-MIB1M5-A05,
- dataprojektor BENQ, model No.MP6 P/N, výrobní číslo 9J.J2C77.B5E,
- interaktivní tabule Interwrite Learning-FCC ID, Model No.:1077,
výrobní číslo ECPRFDB 1007

16
USNESENÍ
z 61. schůze Rady Města Havířova
konané dne 14.12.2020

2710/61RM/2020 - Návrh na stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních škol
a ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov od 1. 1. 2021____________________
Rada města Havířova
stanoví
plat ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce Asterix-SVČ, p. o.,
Havířov dle přílohy č. 1 a 2
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům mateřských škol, základních škol
a ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platových výměrů
ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce Asterix-SVČ, p. o.,
Havířov
Z: vedoucí OŠK
2711/61RM/2020 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města
a jejich finanční zajištění__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení majetku v hodnotě do 500 tis. Kč - software pro datové centrum
Magistrátu města Havířova:
- VMware Site Recovery Manager Standard
- VMware vCenter Server Standard
2712/61RM/2020 - KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování bikesharingu v Havířově“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na koncesi malého rozsahu
KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování bikesharingu v Havířově“
od společnosti nextbike Czech Republic s.r.o., Libušina 526/101, Chválkovice,
779 00 Olomouc, IČO: 073 89 108 s nabídkovou cenou 14,44 Kč/1 výpůjčka
bez DPH (17,47 Kč/1 výpůjčka vč. DPH)
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- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování bikesharingu v Havířově“
takto:
2. místo:

REKOLA Bikesharing s.r.o., Na Košince 673/5,
Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 048 93 875
s nabídkovou cenou 16,66 Kč/1 výpůjčka bez DPH
(20,16 Kč/1 výpůjčka vč. DPH)

pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci koncese malého rozsahu
KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování bikesharingu v Havířově“
ukládá
1. předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci
koncese malého rozsahu KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování
bikesharingu v Havířově“
Z: vedoucí OKS
T: leden 2021
2. předložit k podpisu smlouvu na realizaci koncese malého rozsahu
KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování bikesharingu v Havířově“
Z: vedoucí OKS
T: do 10 pracovních dnů
od zjištění,
že Ministerstvo
financí ČR nemá
ke smlouvě námitky
2713/61RM/2020 - Splašková kanalizace – Cena za stočné pro rok 2021___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace v Oznámení o stanovení ceny za stočné pro rok 2021, dle přílohy
schvaluje
1. cenu za stočné pro rok 2021 platnou od 01.01.2021 ve výši 38,66 Kč/m3
bez DPH
2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2021
společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461,
736 01 Havířov - Město, IČO: 253 75 601 jako provozovateli kanalizace
ve vlastnictví statutárního města Havířov, ve výši 1 968 518,- Kč bez DPH
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ukládá
zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za stočné pro rok 2021
Z: vedoucí OKS
T: 12/2020
2714/61RM/2020 - Splašková kanalizace – Cena za převod odpadních vod kanalizací
pro rok 2021_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace v Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod
pro rok 2021, dle přílohy
schvaluje
cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 01.01.2021 ve výši 0,51 Kč/m 3
bez DPH za převedení odpadních vod z kanalizace (bez čištění), ve vlastnictví
statutárního města Havířov, do kanalizace ve vlastnictví společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665
ukládá
zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod
pro rok 2021
Z: vedoucí OKS
T: 12/2020
2715/61RM/2020 - Vodovodní řad Dukla – Cena za vodné pro rok 2021___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace v Oznámení o stanovení ceny za vodné pro rok 2021, dle přílohy
schvaluje
cenu za vodné pro rok 2021 platnou od 01.01.2021 ve výši 44,52 Kč/m3
bez DPH pro vodovodní řad Dukla, který provozuje společnost Technické
služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov - Město,
IČO: 253 75 601
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ukládá
zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za vodné pro rok 2021
Z: vedoucí OKS
T: 12/2020
2716/61RM/2020 - Přednádražní prostor Havířov - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o realizaci přeložky s ČEZ. Distribuce č. 278/OÚR/19__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. u Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie č. 278/OÚR/19 týkající se stavby Přednádražní
prostor Havířov záměnu technologie výkopu z překopu na protlak, přičemž
skutečně vynaložené náklady spojené s realizací přeložky činí
celkem 2 127 917,00 Kč.
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie č. 278/OÚR/19 v rozsahu bodu
1. tohoto usnesení s dodavatelem ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035
pověřuje
vedoucího odboru územního rozvoje podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie č. 278/OÚR/19 ze dne 29.3.2019
2717/61RM/2020 - OŘ/259/OÚR/19 Přednádražní prostor Havířov – nové vyhlášení“
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 980/OÚR/19 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 3 259 136,75 Kč
bez DPH (3 943 555,47 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 980/OÚR/19 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -5 201 337,76 Kč
bez DPH (-6 293 618,69 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
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4. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19 na provedení stavby
„Přednádražní prostor Havířov“ v rozsahu bodů 1. až 3. tohoto usnesení
s dodavatelem OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17,
602 00 Brno - Veveří, IČO: 46342796
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19 ze dne 6.1.2020
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 980/OÚR/19
ze dne 6.1.2020
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2020
2718/61RM/2020 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu
Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů v lokalitě - na pozemcích parc.č. 1267/3, 1238,
1239, 1268/2 k.ú. Bludovice v rozsahu přílohy
2719/61RM/2020 - Revokace usnesení č. 2633/59RM/2020 - Předložení žádosti o podporu
v rámci Výzvy č. 148 z Operačního programu Životní prostředí__________
Rada města Havířova
revokuje
usnesení č. 2633/59RM/2020 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy
č. 148 z Operačního programu Životní prostředí
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2720/61RM/2020 - Žádost o prodloužení akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“
pro školy na území Havířova_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO 00306754, prodloužení marketingové akce SSRZ pro školy na území
Havířova do 31. 12. 2021.
2721/61RM/2020 - Žádost o souhlas s užíváním služebního vozidla SSRZ Havířov
i k soukromým účelům____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. návrh smlouvy o užívání služebního osobního motorového vozidla
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. uzavření smlouvy o užívání služebního osobního motorového vozidla
ŠKODA OCTAVIA (registrační značka vozidla 7T1 2479) mezi
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
a jejím nově jmenovaným ředitelem Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce
2722/61RM/2020 - Žádost o změnu závazných ukazatelů________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,
IČ: 008 47 470, změnu závazných ukazatelů, a to konkrétně osobních nákladů
a ostatních nákladů v celkové výši 847 tis. Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: prosinec 2020
2723/61RM/2020 - Žádost o dodatečný souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje_____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,
IČ: 00847470, uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a změnu maximální výše oprávněných
provozních nákladů na částku 882.398,00 Kč u odlehčovací služby.
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pověřuje
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Dodatku
č. 2 – Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2020
Z: ředitelka SANTÉ
T: prosinec 2020
2724/61RM/2020 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva
nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1,
bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Jana Žižky 805/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….
b) Byt č. 30 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
c) Byt č. 13 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov - Město
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
d) Byt č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
e) Byt č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Majakovského 881/16, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….
f) Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 991/46, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
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g) Byt č. 16 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38,
Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
h) Byt č. 48 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
i) Byt č. 25 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
j) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1190/18, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….
k) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1190/18, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
l) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Bieblova 611/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
m) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1257/2, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
n) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1153/8, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
o) Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Jožky Jabůrkové 977/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
p) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
q) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Fibichova 227/21, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
r) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
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s) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 429/27, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
t) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
u) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 471/7, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
v) Byt č. 26 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
w) Byt č. 17 o velikosti 1+4 na ulici Generála Svobody 272/21,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:
1. …………………..,
2. ………………….
x) Byt č. 6 o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1114/8,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:
1. ………………….
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
2725/61RM/2020 - Podání výpovědí z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem
zaplacení ve splátkách_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2
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2726/61RM/2020 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 1. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1
2727/61RM/2020 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2021
Rada města Havířova
schvaluje
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 - 2021“
Z: vedoucí PO
MRA, s.r.o.
T: rok 2021
2728/61RM/2020 - Uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých
věcí č. 1003/EO/2017______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých
věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem
Havířovem a společností Městská realitní agentura, s.r.o., ve znění
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. jako přílohy Dodatku č. 2:
a) konsolidované znění Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy o správě svěřených
nemovitých věcí – Seznam předmětných nemovitých věcí, ve znění
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
b) konsolidované znění Přílohy č. 2 Příkazní smlouvy o správě svěřených
nemovitých věcí – Soupis správcem vykonávaných činností, ve znění
dle přílohy č. 3 tohoto materiálu
c) konsolidované znění Přílohy č. 3 Příkazní smlouvy o správě svěřených
nemovitých věcí – Odměna správce, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 2
k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017
ze dne 28. 12. 2017
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o správě svěřených
nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017
Z: vedoucí
ekonomického
odboru
T: 18.12.2020
2729/61RM/2020 - ZPŘ/525/OÚR/20 - „Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák“
- rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy____________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru dodavatele STASPO, spol. s r.o.,
se sídlem 716 00 Ostrava-Radvanice, Těšínská 114/254, IČO: 41035704,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení nabídek v zadávacím řízení ZPŘ/525/OÚR/20
- „Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák“, jak vyplývá z přílohy č. 1
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/525/OÚR/20 –
„Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák“ s dodavatelem STASPO,
spol. s r.o., se sídlem 716 00 Ostrava-Radvanice, Těšínská 114/254,
IČO: 41035704, s nabídkovou cenou 34.589.763,65 Kč bez DPH, v případě
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti rozhodnutí o výběru
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy
ukládá
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů
dle ust. § 122 zákona
Z: vedoucí OPS
T: do 15.12.2020
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2. odeslat oznámení o výběru
Z: vedoucí OPS
T: po splnění podmínek
účasti vybraného
dodavatele na
základě dokladů
a údajů dle ust. § 122
zákona
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o výběru
2730/61RM/2020 - Jmenování vedoucího odboru školství a kultury MMH_________________
Rada města Havířova
jmenuje
Ing. Marcelu Kasalíkovou do funkce vedoucí odboru školství a kultury
Magistrátu města Havířova s účinností od 1.1.2021
2731/61RM/2020 - Zrušení úředního dne 31.12.2020____________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
ve čtvrtek dne 31.12.2020 uzavřít Magistrát města Havířova pro veřejnost
ukládá
informovat veřejnost o přijatém usnesení
Z: vedoucí KP
T: 12/2020
2732/61RM/2020 - Přijetí finančního daru____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí finančního daru ve formě 195 Ks dárkových poukazů (tzv. voucherů)
na poskytnutí služby/nákup zboží v celkové hodnotě 126.000,00 Kč vč. DPH
od společnosti Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3,
702 00 Ostrava, IČ: 05253268
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pověřuje
1. náměstkyni pro sociální oblast podpisem darovací smlouvy se společností
Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava,
IČ: 05253268
2. odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova zajistit v souladu
s účelem darovací smlouvy o přijetí daru poskytnutí jednotlivých dárkových
poukazů vybraným zaměstnancům sociálních příspěvkových organizací
města, a to Sociálních služeb města Havířova, Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace a Santé-centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb
Z: vedoucí OSV
T: 01/2021
2733/61RM/2020 - Přijetí finančního daru____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí finančního daru ve formě 10 ks dárkových poukazů (tzv. voucherů)
na nákup zboží v celkové hodnotě 5.000 Kč vč. DPH od společnosti Globus
ČR, v.o.s. – hypermarket Globus v Havířově, se sídlem Kostelecká 822/75,
196 00 Praha 9, IČ: 634 73 291
pověřuje
1. náměstkyni pro sociální oblast Mgr. Stanislavu Goreckou podpisem darovací
smlouvy se společností Globus ČR, v.o.s. – hypermarket Globus v Havířově,
se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9, IČ: 634 73 291
2. odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova zajistit poskytnutí
jednotlivých dárkových poukazů vybraným občanům města Havířova,
evidovaných v rámci sociální práce na odboru sociálních věcí, kteří se
dlouhodobě nacházejí v tíživé socioekonomické situaci, a to v souladu
s účelem darovací smlouvy
Z: vedoucí OSV
T: 01/2021
2734/61RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci Víceúčelová
hala Havířov_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO: 00306754, zastoupené ředitelem Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce:
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1. pronájem části nemovité věci-nebytových prostor a sportovních ploch
v objektu Víceúčelové haly Havířov na ul. Těšínská 1296/2a,
Havířov-Podlesí, nájemci HC AZ Havířov 2010 z. s., IČO: 68941994
2. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a o užívání
sportovních ploch č. 039/SSRZ/2012 (dále jen „Smlouva“) dle přílohy č. 1,
kterým se upravují smluvní podmínky takto:
část A Smlouvy-pronájem nebytových prostor pro sportovní činnost:
- výměra nebytových prostor:
519,74 m²
- výše nájemného:
150,00 Kč/ m²/rok,
tj. 519,74 m² x 150 = 77.961,00 Kč/rok
- paušální náhrada za služby
spojené s užíváním ve výši:
el. energie 33.002,00 Kč/rok,
vodné a stočné 86.736,00 Kč/rok, teplo
a teplá voda 337.976,00 Kč/rok, k plnění
bude připočtena zákonná sazba DPH
- splatnost nájmu včetně služeb:
za 1. čtvrtletí kalendářního roku
do 15. dubna téhož roku,
za měsíc prosinec kalendářního roku
do 31. prosince téhož roku a faktura
bude vyhotovena k 20. 12.,
za další období budou faktury vystaveny
se splatností 15 kalendářních dnů
část B Smlouvy-pronájem sportovních ploch pro sportovní činnost:
- nájemné včetně služeb:
cena za užívání ledové plochy a plochy
s umělým povrchem ve Víceúčelové hale
Havířov dle platného Ceníku služeb
a pronájmů SSRZ Havířov
(dále jen „Ceník“)
- uživatel prohlašuje, že byl seznámen s platným Ceníkem
- pronajímatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit novou cenu za pronájem
ledové plochy a plochy s umělým povrchem je pronajímatel oprávněn
uplatnit na základě písemného oznámení, které bude zasláno nájemci
nejpozději do 15. 10. daného roku, nové ceny za tento pronájem mohou být
měněny vždy pouze s účinností od 1. ledna nadcházejícího kalendářního
roku
- splatnost nájmu včetně služeb: za 1. čtvrtletí kalendářního roku
do 15. dubna téhož roku, za měsíc prosinec kalendářního roku do 31.
prosince téhož roku, faktura bude vyhotovena k 20. 12. a období 21. – 31.
12. bude fakturováno dle rozpisu, za další období budou faktury vystaveny
se splatností 15 kalendářních dnů
ukládá
řediteli
Správy
sportovních
a
rekreačních
zařízení
Havířov
Ing. et Ing., Bc. Jiřímu Matějovi, MBAce, uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor a o užívání sportovních ploch č. 039/SSRZ/2012
Z: ředitel SSRZ Havířov
T: 12/2020
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2735/61RM/2020 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci Víceúčelová
hala Havířov_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO: 00306754, zastoupené ředitelem Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce:
1. pronájem části nemovité věci - nebytových prostor a sportovních ploch
v objektu Víceúčelové haly Havířov na ul. Těšínská 1296/2a, HavířovPodlesí, nájemci HC Havířov 2010 s.r.o., IČO: 28627181
2. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a o užívání
sportovních ploch č. 045/SSRZ/2013 (dále jen „Smlouva“) dle přílohy č. 1,
kterým se upravují smluvní podmínky takto:
část A Smlouvy-pronájem nebytových prostor pro sportovní činnost:
- výměra nebytových prostor:
465,08 m²
- výše nájemného:
200,00 Kč/ m²/rok,
tj. 465,08 m² x 200 = 93.016,00 Kč/rok
- paušální náhrada za služby
spojené s užíváním ve výši:
el. energie 29.531,00 Kč/rok,
vodné a stočné 77.614,00 Kč/rok,
teplo a teplá voda 330.337,00 Kč/rok,
k plnění bude připočtena zákonná sazba
DPH
- splatnost nájmu včetně služeb:
za 1. čtvrtletí kalendářního roku
do 15. dubna téhož roku,
za měsíc prosinec kalendářního roku d
o 31. prosince téhož roku a faktura bude
vyhotovena k 20. 12., za další období
budou faktury vystaveny se splatností
15 kalendářních dnů
část B Smlouvy-pronájem sportovních ploch pro sportovní činnost:
- nájemné včetně služeb:
cena za užívání ledové plochy a plochy
s umělým povrchem ve Víceúčelové hale
Havířov dle platného Ceníku služeb
a pronájmů SSRZ Havířov
(dále jen „Ceník“)
- uživatel prohlašuje, že byl seznámen s platným Ceníkem
- pronajímatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit
- novou cenu za pronájem ledové plochy a plochy s umělým povrchem
je pronajímatel oprávněn uplatnit na základě písemného oznámení, které
bude zasláno nájemci nejpozději do 15. 10. daného roku, nové ceny za tento
pronájem mohou být měněny vždy pouze s účinností od 1. ledna
nadcházejícího kalendářního roku
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- splatnost nájmu včetně služeb: za 1. čtvrtletí kalendářního roku
do 15. dubna téhož roku, za měsíc prosinec kalendářního roku do 31.
prosince téhož roku, faktura bude vyhotovena k 20. 12. a období 21. – 31.
12. bude fakturováno dle rozpisu, za další období budou faktury vystaveny
se splatností 15 kalendářních dnů
ukládá
řediteli Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov Ing. et Ing., Bc.
Jiřímu Matějovi, MBAce, uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor a o užívání sportovních ploch č. 039/SSRZ/2012
Z: ředitel SSRZ Havířov
T: 12/2020

Ing. Josef BĚLICA, MBA
primátor města

Ing. Ondřej BARÁNEK
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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