STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
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USNESENÍ
z 62. schůze Rady města Havířova
konané dne 11.01.2021

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 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.01.2021
2736/62RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021
2737/62RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 61. schůze RMH, konané dne 14.12.2020
2738/62RM/2021 - Schválení pořadu 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021
2739/62RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 62. RMH
2740/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací
z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021
2741/62RM/2021 - Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků
2742/62RM/2021 - Služebnost inženýrské sítě - kanalizace umístěné na pozemcích
v k. ú. Prostřední Suchá
2743/62RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně
2744/62RM/2021 - Záměr budoucích bezúplatných převodů úseků stávajících silnic I., II.
a III. třídy do majetku statutárního města Havířova
2745/62RM/2021 - Bezúplatný převod majetku zřizovateli – SSRZ Havířov
2746/62RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím
2747/62RM/2021 - Žádost příspěvkové organizace SANTÉ o souhlas se snížením příspěvku
na provoz a poskytnutí investičního příspěvku
2748/62RM/2021 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2021
2749/62RM/2021 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020
2750/62RM/2021 - Budoucí finanční zajištění financování projektu „Virtuální realita
na ZŠ M. Pujmanové“ v letech 2022 – 2024
2751/62RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO
2752/62RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
2753/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci
2754/62RM/2021 - Rozhodnutí o pověření náměstka primátora podpisem platových
výměrů ředitelů příspěvkových organizací
2755/62RM/2021 - Stanovení platu ředitelům MŠ, ZŠ, ředitelce SVČ a zástupkyni
statutárního orgánu MŠ E. Holuba Havířov od 1. 1. 2021
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2756/62RM/2021 - Návrh na stanovení platu ředitelům mateřské školy a základních škol
od 1. 2. 2021
2757/62RM/2021 - Ocenění pedagogických pracovníků, žákyně a kolektivu
2758/62RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování
2759/62RM/2021 - Informace o uplatnění slevy z poplatku za uložení komunálního odpadu
na skládku
2760/62RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021
2761/62RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova
2762/62RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
2763/62RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů
2764/62RM/2021 - Vyřazení osobního automobilu
2765/62RM/2021 - Změna v povodňové komisi
2766/62RM/2021 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zpráva z kontroly
hospodaření
2767/62RM/2021 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 29.1.2021
2768/62RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o hlasování akcionáře per rollam
2769/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD
2770/62RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o podporu kinematografie
2771/62RM/2021 - Žádost o souhlas zřizovatele s vrácením dotace Moravskoslezskému kraji
2772/62RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 165. - 170.
2773/62RM/2021 - Dodatečný souhlas s přijetím věcného daru
2774/62RM/2021 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2020
ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov
2775/62RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek Nadačního fondu
TEPLO NA DLANI
2776/62RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2021
2777/62RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2778/62RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání
dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2779/62RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
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2780/62RM/2021 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova
prostřednictvím MRA, s.r.o. od 18. 1. 2021
2781/62RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 4. čtvrtletí 2020
2782/62RM/2021 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2783/62RM/2021 - Výpověď nájemní smlouvy
2784/62RM/2021 - Přijetí daru nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje
2785/62RM/2021 - Přijetí darů JSDH Havířov Životice
2786/62RM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu
víceúčelové haly
2787/62RM/2021 - Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného
dne 25.01.2021
2788/62RM/2021 - UŘ/440/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4,
Havířov-Město“– výběr dodavatele
2789/62RM/2021 - UŘ/441/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28,
Havířov-Podlesí“– výběr dodavatele
2790/62RM/2021 - Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů
2791/62RM/2021 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.2.2021
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USNESENÍ

z 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.01.2021
2736/62RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 62. schůze Rady města Havířova,
konané dne 11.01.2021
Ing. Pavla RAPANTA, MBA
2737/62RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 61. schůze RMH, konané dne 14.12.2020______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu
dne 14. prosince 2020

ze 61.

schůze

RMH,

která

se

konala

2738/62RM/2021 - Schválení pořadu 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 11. ledna 2021
dle přílohy upravené takto:
doplnění o bod 55. Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů

2739/62RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 62. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
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2203/50RM/2020

2403/53RM/2020

2650/59RM/2020
2707/61RM/2020

Služebnost inženýrské sítě v rámci vypořádání stavby
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá,
lokalita Fryštátská, Hornosušská“
Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a
s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace
Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku
parc. č. 1793, k. ú. Dolní Suchá
Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu
nemovitosti č. 767/OŠK/07

vypouští
úkoly krátkodobé
1958/42RM/2020
2162/48RM/2020

2470/56RM/2020
2471/56RM/2020
2543/57RM/2020
2544/57RM/2020
2546/57RM/2020
2548/57RM/2020
2553/57RM/2020
2628/59RM/2020
2631/59RM/2020
2633/59RM/2020
2645/59RM/2020
2646/59RM/2020

2656/59RM/2020

2660/59RM/2020
2666/59RM/2020
2677/59RM/2020

Přemístění Stálé výstavní expozice
Údržba veřejné zeleně - dodatek č. 2 ke smlouvě se
společností Technické služby Havířov a.s. a výpověď
smlouvy se zhotovitelem Zdeněk Hečko
Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního
majetku Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města - 1. část“ – výběr dodavatele
UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města - 2. část“ – výběr dodavatele
UŘ/314/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města - 4. část“ – výběr dodavatele
UŘ/315/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových
domech ve vlastnictví města - 5. část“ – výběr dodavatele
Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2021
Dodatek č. 3 ke „Smlouvě č. 500/OKS/18 o nájmu
nemovitých věcí
Vodovodní řad Dukla - Smlouva o zpracování osobních
údajů se společností Technické služby Havířov a.s.
Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 148 z
Operačního programu Životní prostředí
Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje zdravíelektromagnetický přístroj
Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního
majetku příspěvkovou organizací Sociální služby města
Havířova
Výpůjčka a zřízení věcného břemene na pozemcích
Moravskoslezského kraje pro účely výstavby veřejného
osvětlení
Pronájem budovy zámku
Odkoupení majetku od společnosti Restaurace Radnice
Havířov, s.r.o.
Poskytnutí peněžitého daru – Cena města Havířova za rok
2019
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2684/60RM/2020

2700/61RM/2020
2713/61RM/2020
2714/61RM/2020
2715/61RM/2020
2717/61RM/2020

2722/61RM/2020
2723/61RM/2020

2728/61RM/2020
2731/61RM/2020
2733/61RM/2020
2734/61RM/2020
2735/61RM/2020

Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol,
ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov a zástupkyni
statutárního orgánu MŠ E. Holuba Havířov
Výpůjčka movitého majetku – vybavení zámku
Splašková kanalizace – Cena za stočné pro rok 2021
Splašková kanalizace – Cena za převod odpadních vod
kanalizací pro rok 2021
Vodovodní řad Dukla – Cena za vodné pro rok 2021
OŘ/259/OÚR/19 Přednádražní prostor Havířov – nové
vyhlášení“ - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
980/OÚR/19
Žádost o změnu závazných ukazatelů
Žádost o dodatečný souhlas zřizovatele s uzavřením
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě o správě
svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017
Zrušení úředního dne 31.12.2020
Přijetí finančního daru
Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci
Víceúčelová hala Havířov
Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci
Víceúčelová hala Havířov

2740/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací
z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality
na místní úrovni 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotace
na realizaci projektu „Havířov – Asistent prevence kriminality 2021“
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši
v roce 2021 116 800,- Kč na projekt „Havířov – Asistent prevence
kriminality 2021“
uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím
návrhu úprav rozpočtu na rok 2021 navýšení výdajů MP Havířov ve výši
schváleného podílu města na spolufinancování projektu finančními prostředky
z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v předpokládané výši 116 800,Kč, a to za předpokladu, že projekt bude schválen Republikovým výborem pro
prevenci kriminality
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2741/62RM/2021 - Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
náhradu za bezesmluvní užívání pozemků v areálu minigolfu a skateparku
v k. ú. Havířov-město, parc. č. 2214 o výměře 46 m2, části pozemku parc. č.
2212 o výměře 3401 m2 a části pozemku parc. č. 2213/2 o výměře 215 m2,
v majetku České republiky, s nimiž přísluší hospodařit Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,
Nové Město, IČO: 697 97 111 s tím, že vlastník vyčíslil náhradu za užívání
pozemků o celkové výměře 3662 m2, v době od 1. 1. 2020 do 7. 12. 2020,
ve výši 105.545,00 Kč
2742/62RM/2021 - Služebnost inženýrské sítě - kanalizace umístěné na pozemcích
v k. ú. Prostřední Suchá___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. služebnost inženýrské sítě na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 171/1,
parc. č. 171/2, parc. č. 171/3 a parc. č. 172, ve vlastnictví K. S., bytem
……………………., pro nemovité věci-kanalizační stoky FI a FJ-1 v majetku
statutárního města Havířova, umístěné na pozemcích dle zaměření dokončené
stavby v rozsahu 306,12 m2, dle GP č. 2826-50E/2013 s tím, že tržní hodnota
služebnosti je stanovena znaleckým posudkem a činí celkem 53.140,00 Kč
2. služebnost inženýrské sítě na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 166/6
a parc. č. 173, ve vlastnictví K. H., bytem ……………………., pro nemovité
věci - kanalizační stoky FJ a FJ-4 v majetku statutárního města Havířova,
umístěné na pozemcích dle zaměření dokončené stavby v rozsahu 402,48 m2,
stanoveném dle GP č. 2826-50E/2013 s tím, že tržní hodnota služebnosti je
stanovena znaleckým posudkem a činí celkem 42.530,00 Kč
3. služebnost inženýrské sítě na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 158,
parc. č. 159/1, parc. č. 159/2 a parc. č. 160/2, ve vlastnictví JUDr. L. B., bytem
……………………., pro nemovité věci - kanalizační stoky FI a FJ v majetku
statutárního města Havířova, umístěné na pozemcích dle zaměření dokončené
stavby v rozsahu 300,37 m2, dle GP č. 2826-50E/2013 a dle GP č. 2826-50G
s tím, že tržní hodnota služebnosti je stanovena znaleckým posudkem a činí
celkem 33.630,00 Kč
s tím, že v případě, že vlastníci pozemků uvedení v bodě 1., 2. a 3. neuzavřou
předložené smlouvy o zřízení služebnosti v určeném termínu, bude náhrada
uvedená v bodě 1., 2. a 3. zaslána vlastníkům poukázkou na jejich jméno a adresu
bydliště
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu
1., 2. a 3.
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvy k bodu 1., 2. a 3. v souladu s tímto
usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.03.2021
2743/62RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně __________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku k. ú. Dolní Datyně,
parc. č. 715 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 130 m2,
do společného jmění manželů P. I. a A. I., bytem ……………………., pro účely
vybudování příjezdové komunikace k rodinnému domu čp. 91 na parc. č. 687,
k. ú. Dolní Datyně, který mají ve vlastnictví, za sjednanou kupní cenu
100,00 Kč/m2, tj. za výměru cca 130 m2 celkem cca 13.000,00 Kč, přičemž
výměra bude stanovena geometrickým plánem vyhotoveným na náklady
kupujících
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti - práva chůze a jízdy ve prospěch statutárního
města Havířova, na části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně, která
je předmětem prodeje do společného jmění manželů P. I. a A. I., bytem
……………………., pro účely vybudování příjezdové komunikace k rodinnému
domu čp. 91 na parc. č. 687, k. ú. Dolní Datyně s tím, že pozemková služebnost
bude zřízena ve prospěch města bezúplatně a pozemek bude veřejně přístupný
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení služebnosti
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.03.2021
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2744/62RM/2021 - Záměr budoucích bezúplatných převodů úseků stávajících silnic I., II.
a III. třídy do majetku statutárního města Havířova___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit v rámci přípravy stavby
„I/11 Havířov-Třanovice“ záměr budoucích bezúplatných převodů úseků
stávajících silnic I., II., a III., třídy v celkové délce 11,244 km, do majetku
statutárního města Havířova, v návaznosti na budoucí uspořádání silniční sítě,
přičemž předmětem budoucího převodu je:
a) úsek silnice I/11 v délce 3,976 km v ul. Hlavní třída, Dlouhá třída,
17. listopadu a Těšínská začíná v místě stávající okružní křižovatky
(ul. Ostravská – Hlavní třída), budoucí MÚK Havířov-střed I, v km 300,120
provozního staničení k 1.1. 2020 (uzlový bod 1544A024.02) a končí
v km 304,096 provozního staničení v křižovatce se silnicí III/4735,
tj. v křižovatce ulic Těšínská – Frýdecká (uzlový bod 1544A026).
K převáděnému úseku bude přiřazena i stávající velká okružní křižovatka, na
kterou budou připojeny větve budoucí silnice I/11.
b) úsek silnice II/475 v délce cca 0,800 km v ul. Orlovské, tj. úsek v prostoru
mezi budoucími MÚK Havířov-střed II a MÚK Havířov-Orlovská, je vymezen
km cca 1,1 až 1,9 provozního staničení stávající silnice II/475.
c) silnice III/4746 v délce 2,728 km v ul. Dělnické začíná v km 0,000
provozního staničení vyústěním ze stávající silnice I/11 v ul. Hlavní třída
(uzlový bod 1544A025) a končí v km 2,728 provozního staničení zaústěním
do okružní křižovatky na silnici II/475 (uzlový bod 1544A074.02).
d) silnice III/4745 v délce 1,975 km v ul. Fryštátské a 17. listopadu začíná
v km 0,000 provozního staničení vyústěním ze silnice III/4746
(uzlový bod 1544A089) a končí v km 1,975 provozního staničení v křižovatce
ulic Dlouhá třída a 17. listopadu zaústěním do stávající silnice I/11
(uzlový bod 1544A116).
e) úsek silnice III/4742 v délce 1,765 km v ul. Padlých hrdinů začíná
v km 0,000 provozního staničení vyústěním ze stávající silnice I/11 v okružní
křižovatce v ul. Těšínské (uzlový bod 1544A027.04) a končí v km 1,765
provozního staničení v místě připojení západních větví budoucí MÚK
Havířov-východ
2745/62RM/2021 - Bezúplatný převod majetku zřizovateli – SSRZ Havířov________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost o bezúplatný převod movitých věcí zřizovateli (Příloha č. 1)
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schvaluje
bezúplatný převod movité věci – telefonní ústředny Panasonic KX-NS500
umístěné v budově zámku v účetní ceně 33.413,00 Kč z příspěvkové organizace
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí,
Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, zřizovateli
pověruje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o bezúplatném převodu
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o bezúplatném převodu v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 28.02.2021

2746/62RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí příspěvkovým
organizacím, a to:
1. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,
movité věci v celkové účetní ceně 1.172.373,84 Kč, z toho 32 ks prodejních
dřevěných domků, inv. čísla 000000076305 – 000000076336, v účetní ceně
35.630,87 Kč/ks a 28 ks mobilního oplocení COL, inv. čísla 000000077214 –
000000077237 a 000000077245 – 000000077248, v účetní ceně
1.149,50 Kč/ks
2. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO: 00306754, movité věci v celkové účetní ceně 2.711.109,48 Kč,
z toho mobilní kluziště vč. pochozích gum, inv. číslo 000000079607, v účetní
ceně 2.652.028,83 Kč, středovou markýzu s výsuvnými klouby v areálu
koupaliště Šárka, inv. číslo 000000079612, v účetní ceně 37.568,65 Kč
a 4 ks markýz v areálu koupaliště Šárka, inv. čísla 000000079625 –
00000007979628, v účetní ceně 5.378,00 Kč/ks
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2747/62RM/2021 - Žádost příspěvkové organizace SANTÉ o souhlas se snížením příspěvku
na provoz a poskytnutí investičního příspěvku________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,
IČ: 00847470, snížení příspěvku na provoz na rok 2020 o částku
1 050 000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 050 000,00 Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz
o 1 050 000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 050 000,00 Kč
do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2020 výše uvedené příspěvkové organizaci
Z: ředitelka SANTÉ
T: leden 2021
2748/62RM/2021 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2021_________________
Rada města Havířova
schvaluje
odpisové plány na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem, dle příloh materiálu, kdy jejich souhrnná výše odpisů
činí 47 845 479,00 Kč.
2749/62RM/2021 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020_______
Rada města Havířova
schvaluje
5. úpravu odpisových plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě
činí 50 152 151,38 Kč.
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2750/62RM/2021 - Budoucí finanční zajištění financování projektu „Virtuální realita
na ZŠ M. Pujmanové“ v letech 2022 – 2024____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475, budoucí finanční
zajištění veřejné zakázky „Virtuální realita na ZŠ M. Pujmanové“ v celkové výši
648 576,22 Kč včetně DPH.
uložit ekonomickému odboru zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova
v rámci příspěvku na provoz finanční prostředky ve výši 299 342,64 Kč včetně
DPH pro rok 2022, ve výši 299 342,64 Kč včetně DPH pro rok 2023
a ve výši 49 890,94 Kč včetně DPH pro rok 2024.

2751/62RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
- finanční dar ve výši 3 213,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509, na
zajištění školního stravování pro jednoho znevýhodněného žáka školy pro
období školního roku 2020/2021, od 4. 1. 2021 do 30. 6. 2021
2. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958122
- nepeněžitý dar ve výši 150 000,00 Kč vč. DPH od firmy Behaim Earth
Apple Fund Behaim IT Solutions s.r.o., Horní náměstí 371/1, 779 00
Olomouc, IČO: 24182818 - 12 kusů tabletů firmy Apple (iPad) s dotykovým
perem a ochranným obalem,
- finanční dar ve výši 20 000,00 Kč vč. DPH od firmy Ormonde Organics
International, s.r.o., Na Rovince 873, 720 00 Ostrava-Hrabová,
IČO: 28432444, na podporu rozvoje výuky programování a robotiky
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2752/62RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědom í
ukončení výkonu funkce členů školské rady ke dni 5. 2. 2021 z důvodu uplynutí
funkčního období:
1. pana Z. Š. při Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a
okres Karviná, příspěvková organizace
2. pana Ing. J. D. při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí,
příspěvková organizace
3. pana Ing. B. M. při Základní škole a Mateřské škole
Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
4. paní J. B. a pana T. H. při Základní škole
Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
5. paní Mgr. D. K. při Základní škole Havířov-Město
Gorkého 1/329 okres Karviná
6. paní Š. P. a pana K. Ď. při Základní škole
Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
7. paní V. P., DiS. a pana M. S., DiS.
při Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
8. pana K. K. při Základní škole Kapitána Jasioka
Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
9. pana T. P. při Základní škole Havířov-Město
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace
10. paní Bc. L. S. G. při Základní škole
Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
11. paní B. W. při Základní škole Havířov-Podlesí
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace
12. pana Ing. B. N. při Základní škole Havířov-Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
13. pana J. D. při Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město
Na Nábřeží, příspěvková organizace
14. pana V. J. při Základní škole a Mateřské škole s polským
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace
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15. paní Mgr. J. F. při Základní škole Havířov-Šumbark
Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
16. paní Bc. A. Z. při Základní škole Havířov-Město
Žákovská 1/1006 okres Karviná
jmenuje
ke dni 6. 2. 2021 do funkce člena školské rady:
1. pana Z. Š. při Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a
okres Karviná, příspěvková organizace
2. pana Ing. J. D. při Základní škole F. Hrubína
Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
3. pana Ing. B. M. při Základní škole a Mateřské škole
Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
4. paní J. B. a pana T. H. při Základní škole
Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
5. pana M. S., DiS. při Základní škole Havířov-Město
Gorkého 1/329 okres Karviná
6. pana Ing. D. J. a paní L. K. při Základní škole
Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
7. paní V. P., DiS. a pana Ing. J. S. při Základní škole
Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
8. pana K. K. při Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední
Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
9. pana T. P. při Základní škole Havířov-Město
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace
10. pana Bc. L. S. G., DiS. při Základní škole
Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
11. paní Mgr. I. H. K. při Základní škole
Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková
organizace
12. pana Ing. B. N. při Základní škole Havířov-Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
13. pana J. D. při Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město
Na Nábřeží, příspěvková organizace
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14. pana V. J. při Základní škole a Mateřské škole s polským
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace
15. paní Mgr. J. F. při Základní škole Havířov-Šumbark
Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
16. paní Bc. A. Z. při Základní škole Havířov-Město
Žákovská 1/1006 okres Karviná
pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů
ukládá
1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce členům školské rady za dané
funkční období a poděkování za výkon ve funkci členům školské rady
2. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady
3. předat jmenovací dekrety novým členům školských rad
Z: vedoucí OŠK
T: 03.02.2021
2753/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci__________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města ASTERIX – středisko
volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747:
poskytovatel dotace:

Nadace OKD, Karola Sliwky 149/17,
733 01 Karviná-Fryštát
„Pro region“
Asterixův koutek klidu – multismyslové
centrum pro děti
96 160 Kč
bez spoluúčasti zřizovatele

název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:
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2754/62RM/2021 - Rozhodnutí o pověření náměstka primátora podpisem platových
výměrů ředitelů příspěvkových organizací____________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH č. 1689/29RM/2011 ze dne 21. 12. 2011, ve znění dodatku č. 1
schváleného usnesením RMH č. 865/17RM/2015 ze dne 24. 6. 2015
pověřuje
1. náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem
1) platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Havířov, jejichž odvětvovým odborem je odbor sociálních věcí
Magistrátu města Havířova
a) na základě postupu do vyššího platového stupně dle započitatelné praxe
b) na základě rozhodnutí Rady města Havířova o stanovení platu nově
jmenovanému řediteli
c) na základě rozhodnutí Rady města Havířova o úpravě platu ředitele
2) oznámení ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Havířov, jejichž odvětvovým odborem je odbor sociálních věcí
Magistrátu města Havířova,
o přiznání odměny na základě rozhodnutí Rady města Havířova
2. náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem
1) platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Havířov, jejichž odvětvovým odborem je odbor školství a kultury
Magistrátu města Havířova
a) na základě postupu do vyššího platového stupně dle započitatelné praxe
b) na základě rozhodnutí Rady města Havířova o stanovení platu nově
jmenovanému řediteli
c) na základě rozhodnutí Rady města Havířova o úpravě platu ředitele
2) oznámení ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Havířov, jejichž odvětvovým odborem je odbor školství a kultury
Magistrátu města Havířova,
o přiznání odměny na základě rozhodnutí Rady města Havířova
2755/62RM/2021 - Stanovení platu ředitelům MŠ, ZŠ, ředitelce SVČ a zástupkyni
statutárního orgánu MŠ E. Holuba Havířov od 1. 1. 2021_______________
Rada města Havířova
stanoví
plat ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce Asterix-SVČ, p. o.,
Havířov a zástupkyni statutárního orgánu Mateřské školy Havířov-Podlesí,
E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 70958220, a to od 1. 1. 2021
dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu
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ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům mateřských škol, základních škol,
ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov a zástupkyni statutárního orgánu Mateřské
školy Havířov-Podlesí, E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,
IČO: 70958220
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platových výměrů
ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce Asterix-SVČ, p. o.,
Havířov a zástupkyni statutárního orgánu Mateřské školy Havířov-Podlesí,
E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 70958220
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2021
2756/62RM/2021 - Návrh na stanovení platu ředitelům mateřské školy a základních škol
od 1. 2. 2021_____________________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat řediteli příspěvkové organizace od 1. 2. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu, a to:
1. paní R. K.
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561
2. Mgr. M. S.
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131
3. Ing. M. I.
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČO: 48805475
4. Mgr. T. P.
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO:
61988723
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platových výměrů výše
uvedeným ředitelům mateřské školy a základních škol
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr výše uvedeným ředitelům mateřské školy
a základních škol
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2021
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2757/62RM/2021 - Ocenění pedagogických pracovníků, žákyně a kolektivu________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
I. udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický
pracovník školy a školského zařízení“ dle přílohy č. 1:
1. paní Ing. Dagmar Hejdové, ZŠ Gorkého Havířov
2. paní Mgr. Markétě Foniokové, ZŠ K. Světlé Havířov
3. paní Mgr. Aleně Kabelíkové, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov
4. paní Mgr. Pavle Nesvadbové, ZŠ Školní Havířov
5. paní Bc. Jaroslavu Drlíkovi, ZŠ Moravská Havířov
6. paní Mgr. Andree Bajerové, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola
DAKOL, o.p.s.
7. paní Bc. Dagmar Bolkové, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
8. panu Andreji Lehotskému, Dis.art., Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů, Havířov-Město, příspěvková organizace
9. paní Heleně Neuwirthové, Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace
10. paní Bc. Miroslavě Turecké, MŠ Balzacova Havířov
II. udělení ocenění v kategorii „Žák střední školy“ dle přílohy č. 2:
Denise Niemczykové, studentce v oboru „Sociální činnost“, Střední škola,
Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
III. udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“
dle přílohy č. 2:
Houslovému komornímu souboru „TRIJKO“, Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů, Havířov-Město, příspěvková organizace ve složení:
Valérie Gajanová – housle,
Jan Františák – housle,
Štěpán Novotný – klavír.
uložit zaslání oznámení o ocenění školám a oceněným a informování veřejnosti
o udělení ocenění
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2021
2758/62RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost pana J. N. bytem ……………………., který žádá pro svoji dceru K. N.
povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného
parkování na parkovišti místní komunikace ul. Dlouhá třída pro vozidlo
se speciálním označením O7
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schvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P na území města Havířova, schválených Radou města Havířova dne
28.06.2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na
parkovišti místní komunikace ul. Dlouhá třída v Havířově, pro vozidlo
se speciálním označením O7, pro paní K. N.
2759/62RM/2021 - Informace o uplatnění slevy z poplatku za uložení komunálního odpadu
na skládku______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
uplatnění nároku na slevu z poplatku za ukládání komunálního odpadu pro
období kalendářního roku 2021 u společností DEPOS Horní Suchá, a.s.,
se sídlem Solecká 1321/1, Horní Suchá, IČO: 476 77 287, zařízení CZT00383
a společnosti SMOLO Services s.r.o., se sídlem nám. Svobody 527,
Třinec-Lyžbice, IČO: 277 08 853, zařízení CZT00432 , dle přílohy.
2760/62RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit realizaci této investiční akce z rozpočtu
města na rok 2021: stavba č. 19035 Parkoviště na ul. Majakovského v Havířově,
předpokládaná cena 8.228.000 Kč včetně DPH

2761/62RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předložený záměr projektu a vidí ho jako přínosný pro další rozvoj předmětné
lokality v části města Havířov - Šumbark
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k žádosti ze dne 26.11.2020
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ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova k žádosti ze dne 26.11.2020 žadateli, tj. Traxial –
RP Šenov s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha
Z: vedoucí OÚR
T: 21.01.2021
2762/62RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací__________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádostí a přijetí účelových dotací na výkon činností sociální práce a výkon
činností sociálně-právní ochrany dětí ze státního rozpočtu na rok 2021
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka
- podpisem žádostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu
- k úkonům konaným v rámci dotačního řízení pro poskytnutí příspěvku
ze státního rozpočtu na výkon činností sociální práce v roce 2021
dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSV
T: leden 2021
k o n s ta t u j e
skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova je
1. 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 2021 zajišťován 12 sociálními
pracovníky oddělení sociálních služeb, 0,5 úvazkem vedoucí oddělení
sociálních služeb a 0,25 úvazkem vedoucí odboru
2. výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2021
zajišťován 27 zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, včetně vedoucí tohoto oddělení, jedné administrativní
pracovnice, 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
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2763/62RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky
„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů – II.“
dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019:
1. D. P., ……………………………….
Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
2. P. K., ……………………………….
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
3. B. K., ……………………………….
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
4. O. L., ……………………………….
Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč
Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let
pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu
Z: vedoucí EO
T: 05/2021
2764/62RM/2021 - Vyřazení osobního automobilu_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit v souladu se Zásadami hospodaření
s majetkem města vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než
500 tis. Kč/ks ve správě ORJ 06 – organizační odbor služební osobní automobil
Škoda Superb RZ 6T1 8844 VIN TMBCF93T1A9010006 z roku 2009
v pořizovací ceně 806.722,69 Kč bez DPH
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2765/62RM/2021 - Změna v povodňové komisi________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
pana Ing. et Ing., Bc. J. M., MBAce členem Povodňové komise města Havířova
ke dni 12.1.2021
2766/62RM/2021 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zpráva z kontroly
hospodaření_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zprávu z kontroly hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,
IČO: 70305374, dle Přílohy č. 1
2767/62RM/2021 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 29.1.2021___
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
se sídlem 735 35 Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, IČO 47677287
(dále jen „Společnost“) dne 29.1.2021 v 9 hodin v sídle Společnosti
2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
3. návrhy na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu jednání takto:
bod 2. Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle návrhu
na usnesení dle Přílohy č. 2
bod 3. Volba člena představenstva – hlasovat pro schválení člena
představenstva dle návrhu na usnesení dle Přílohy č. 2
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2768/62RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o hlasování akcionáře per rollam________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. sdělení společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8,
Havířov – Podlesí, IČO 45192081 (dále též „Společnost“) o valné hromadě
dle Přílohy č. 1
2. návrh rozhodnutí valné hromady per rollam dle Přílohy č. 2
schvaluje
hlasování zástupce města dle Přílohy č. 3
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zprávu o valné hromadě
dle Přílohy č. 4
nesouhlasí
s postupem Společnosti při svolání valné hromady.
2769/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD____________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD, IČO: 27832813,
příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem Havířov,
IČO: 00317985:
1. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD, se sídlem
Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,
název operačního programu:
Pro region
název projektu:
Cesty do barev historie 2021
požadovaná výše dotace:
200 000,00 Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov
bude hrazena z příspěvku na
provoz pro rok 2021
2. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,
se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,
název operačního programu:
Pro region
název projektu:
Den pro děti - Festival barev 2021
požadovaná výše dotace:
200 000,00 Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov
bude hrazena z příspěvku
na provoz pro rok 2021
24
USNESENÍ
z 62. schůze Rady Města Havířova
konané dne 11.01.2021

3. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,
se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,
název operačního programu:
Pro region
název projektu:
Koncerty a pohádky v parku 2021
požadovaná výše dotace:
200 000,00 Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov
bude hrazena z příspěvku na
provoz pro rok 2021
4. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,
se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,
název operačního programu:
Pro region
název projektu:
Vánoční městečko 2021
požadovaná výše dotace:
200 000,00 Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov
bude hrazena z příspěvku na
provoz pro rok 2021
2770/62RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o podporu kinematografie_________
Rada města Havířova
uděluje
dodatečný souhlas s podáním žádosti o podporu kinematografie na Státní fond
kinematografie, IČO: 01454455, příspěvkovou organizací Městským kulturním
střediskem Havířov, IČO: 00317985
Státní fond kinematografie,
se sídlem Veletržní palác,
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7,
IČO: 01454455
6. publikační činnost v oblasti
kinematografie a činnost v oblasti
filmové vědy
Inovace Kina Centrum Havířov
270 000,00 Kč
spoluúčast žadatele MKS Havířov
bude hrazena z příspěvku
na provoz pro rok 2021

poskytovatel podpory:

název dotačního okruhu:
název projektu:
požadovaná výše podpory:
spolufinancování:
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2771/62RM/2021 - Žádost o souhlas zřizovatele s vrácením dotace Moravskoslezskému kraji_
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, vrácení dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 250 565,00 Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: leden 2021
2772/62RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 165. - 170._
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 168., 169. a 170., dle důvodové zprávy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 168., 169. a 170., dle důvodové zprávy,
schválit
a) rozpočtová opatření č. 165. – 167., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 163. – 170. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2020:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 672 229,22
1 112 970,64
48 075,69
1 839,22
1 509 343,67

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

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora

2 966 059,27
2 488 732,07
918,29
17 312,81
548 671,40
323 858,45
8 181,00
341 662,08
102 896,12
1 127 239,65
17 992,27

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
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b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
z toho: investiční příspěvek
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Mládežnická
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času
Havířov
Domov seniorů Havířov
z toho: investiční příspěvek
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
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477 327,20
2 394,07
1 257,24
1 489,20
50,00
1 452,91
1 679,32
1 574,02
2 568,95
1 394,76
3 549,44
1 456,40
1 643,31
130,00
2 124,48
1 241,42
1 103,11
1 380,38
1 392,63
1 028,20
1 078,50
4 817,65
3 588,24
4 232,04
3 729,15
276,00
3 580,66
3 014,88
3 775,24
2 926,84
4 681,08
4 222,56
80,00
7 311,92
482,78
6 317,77
8 001,89
1 142,40
3 813,03
1 893,67
3 730,48
3 263,48

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

83 989,66
1 700,00
25 049,80
41 242,94

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

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

27 192,18 tis. Kč
1 050 ,00
68 464,23
845,00
54 963,77

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

3 948,00 tis. Kč
72 573,30 tis. Kč
+293 830,05
+8 704,92
-105 000,00
+390 125,13

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2773/62RM/2021 - Dodatečný souhlas s přijetím věcného daru___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí
věcného daru – polévky pro klienty „Nízkoprahového denního centra pro osoby
bez přístřeší“ ve výši 2 500,00 Kč od Restaurace Radnice Havířov s.r.o.,
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČ: 25385534
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar
Z: ředitel SSmH
T: leden 2021
2774/62RM/2021 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2020
ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov_______________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, úpravu závazných ukazatelů
nákladových účtů o 2 217 tis. Kč na rok 2020
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2775/62RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek Nadačního fondu
TEPLO NA DLANI_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí:
Poskytovatel příspěvku:
Nadační fond TEPLO NA DLANI, se sídlem
Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark,
IČO: 06486282
Název projektu:
Oprava hřišť u Základní školy Generála Svobody
Požadovaná výše příspěvku: 400.000,00 Kč
Spoluúčast zřizovatele:
0,00 Kč
Spolufinancování:
0,00 Kč
2776/62RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2021
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o ceně tepla pro rok 2021 od Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
2777/62RM/2021 - 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. 22 o velikosti 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
b) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici 17. listopadu 1254/8, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
c) Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
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d) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Tesařská 323/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….
e) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….
f) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 994/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
g) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Komunardů 982/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
h) Byt č. 31 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
i) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Kapitána Nálepky 744/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
j) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Hakenova 726/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
k) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici A.S.Puškina 909/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
l) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1075/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
m) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Horymírova 1172/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
n) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
o) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
p) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Josefa Hory 1098/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….
3. ……………………………….
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q) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1081/10, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
r) Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
s) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici V Parku 157/12, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
t) Byt č. 42 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
u) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici J.A.Komenského 286/15, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
v) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Josefa Hory 1099/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….
w) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 757/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….
x) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
y) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 427/23, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
z) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1117/14,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
aa) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1114/8,
Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
bb) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
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cc) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1152/17, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
dd) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
ee) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Tolstého 938/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
ff) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1010/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
gg) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Josefa Hory 1099/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….
hh) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
ii) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1204/42, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….,
3. ……………………………….
jj) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1101/79, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….
kk) Byt č. 24 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
ll) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 428/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
mm) Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 428/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………………………….
nn) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….
oo) Byt č. 10 o velikosti 1+4 na ulici Lašská 1156/21, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ……………………………….,
2. ……………………………….
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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
2778/62RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání
dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_____________________________

Rada města Havířova
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 12. 2020 a 1. 1. 2021
dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2
2779/62RM/2021 - 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 28. 2. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1
2780/62RM/2021 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova
prostřednictvím MRA, s.r.o. od 18. 1. 2021___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím
MRA, s.r.o. s účinností od 18. 1. 2021, ve znění přílohy č. 1
ukládá
doručit schválené znění Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního města
Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov-Město, IČO: 64084744
Z: vedoucí OPS
T: 18.01.2021
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2781/62RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 4. čtvrtletí 2020________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
v 4. čtvrtletí roku 2020 dle přílohy č. 1 a plán kontrolní činnosti oddělení kontroly
a interního auditu odboru kanceláře primátora Magistrátu města Havířova
na 1. pololetí roku 2021.
2782/62RM/2021 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 87,77 m2 v přístavbě zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov-Podlesí, spol. Karamelkov, s.r.o., IČO: 08576211, ke zřízení
internetového obchodu, za podmínek:
- nájemné 400,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
24,40 m2 v suterénu obytného domu na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město,
p. J. Ch., bytem ………………………………., jako odposlechovou místnost
nahrávacího studia, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,20 m2 v suterénu domu
na Národní tř. 964/31, Havířov-Město, p. Z. B., jako sklad
pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
4. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu ul. Moravská 390/3, Havířov-Šumbark, nájemci
p. L. D., bytem ………………………………., dohodou k 31. 1. 2021
5. pronájem části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného
domu ul. Moravská 390/3, Havířov-Šumbark, p. P. D.,
bytem ………………………………., ke garážování osobního vozidla,
za podmínek:
- nájemné 700,00 Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2021
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6. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
7. pronájem 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, za
podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2783/62RM/2021 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpověď nájemní smlouvy na služební byt o celkové podlahové ploše
67,05 m2 nájemkyni p. B. K., bytem ……………………………….,
umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy na ……………………………….,
z důvodů plánované rekonstrukce budovy
2. výpověď smlouvy o nájmu pozemku par. č. 1, k. ú. Dolní Datyně,
o výměře 24 m2, nájemkyni p. B. K., bytem ……………………………….
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem výpovědi nájemní
smlouvy na pozemek dle usnesení bod 2.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit výpověď nájemní smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 25.01.2021
2784/62RM/2021 - Přijetí daru nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692:

přijetí

daru

od

vlastníka

a) pozemek parc. č. 203/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 1317, k. ú. Bludovice, ul. Kubelíkova 1, Havířov-Podlesí
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b) pozemek parc. č. 2212, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek
parc. č. 2213/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek parc.
č. 2214, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Havířov-město (minigolf)
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací
smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru zajistit podpis darovací smlouvy
Z: vedoucí odboru EO
T: 15.02.2021
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí s Moravskoslezským krajem,
IČO: 70890692:
a) pozemek parc. č. 203/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 1317, k. ú. Bludovice, ul. Kubelíkova 1, Havířov-Podlesí
b) pozemek parc. č. 2212, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek
parc. č. 2213/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek parc.
č. 2214, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Havířov-město (minigolf)
na dobu nejdéle 90 dnů, a to od nabytí účinnosti této smlouvy do doby zápisu
vlastnického práva uvedených nemovitostí do katastru nemovitostí na statutární
město Havířov, s podmínkou převodu a hrazení energií a vody
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací
smlouvy
ukládá
ekonomickému odboru zajistit podpis darovací smlouvy
Z: vedoucí odboru EO
T: 31.01.2021
2785/62RM/2021 - Přijetí darů JSDH Havířov Životice_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přijetí finančního daru ve výši 40.000,- Kč na rozvoj a podporu hasičské
činnosti JSDHO od zapsaného spolku Svatého Floriána – Dobrovolných hasičů
roku, z.s., IČ: 01905872.
2. přijetí věcných darů – 1 ks radiostanice Hytera PD605 v hodnotě 12.959,- Kč
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vč. DPH a 1 ks LED reflektoru RC020-A20W/AKU v hodnotě 956,- Kč vč.
DPH na dovybavení jednotky SDH Havířov Životice od zapsaného spolku
Svatého Floriána – Dobrovolných hasičů roku, z.s.,IČ: 01905872.
pověřuje
Ing. Josefa Bělicu, MBA, primátora statutárního města Havířova, podpisem
darovací smlouvy
Z: vedoucí OKP
T: 31.01.2021
2786/62RM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu
víceúčelové haly__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemků – pozemku parc.
č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, jehož součástí je budova
s číslem popisným 1102, část pozemku parc. č. 2323, sportoviště a rekreační
plocha o výměře cca 4.811 m2, část pozemku parc. č. 2326, k. ú. ostatní plocha,
zeleň o výměře cca 660 m2, vše v k. ú. Havířov-město, za podmínek dle Přílohy
č. 1 Záměru převodu nemovitostí
2787/62RM/2021 - Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného
dne 25.01.2021___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 25.01.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle přílohy.

2788/62RM/2021 - UŘ/440/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4,
Havířov-Město“– výběr dodavatele__________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/440/MRA/20
„Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4, Havířov-Město“ společnosti
MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 27776506,
s nabídkovou cenou 17 840 033,52 Kč bez DPH a s termínem realizace
175 dní
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2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky UŘ/440/MRA/20 „Sanace
obytného domu na ul. Slezská 2-4, Havířov-Město“ takto:
2. místo: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,
IČO: 25853473, s nabídkovou cenou 18 050 469,84 Kč
bez DPH a s termínem realizace 180 dní
3. místo: THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, Zábřeh,
700 30 Ostrava, IČO: 42766991, s nabídkovou cenou
18 050 513,79 Kč bez DPH a s termínem realizace 182 dní
4. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o, č.p. 88, 739 36 Bruzovice,
IČO: 26807947, s nabídkovou cenou 19 200 000,00 Kč
bez DPH a s termínem realizace 170 dní
5. místo: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město,
739 61 Třinec, IČO: 28618891, s nabídkovou cenou
23 720 428,05 Kč bez DPH a s termínem realizace 180 dní
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/440/MRA/20 „Sanace obytného
domu na ul. Slezská 2-4, Havířov-Město“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění
přílohy č. 3
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, s.r.o.
T: 18.01.2021
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičně-provozního
odboru MRA, S.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty
k podání námitek proti
rozhodnutí o výběru
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2789/62RM/2021 - UŘ/441/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28,
Havířov-Podlesí“– výběr dodavatele_________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/441/MRA/20
„Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“
společnosti STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem Slezská 2101/15, 737 01 Český
Těšín, IČO: 25853473, s nabídkovou cenou 43 293 482,07 Kč bez DPH
a s termínem realizace 240 dní
2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky UŘ/441/MRA/20 „Sanace
obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“ takto:
2. místo: Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588,
691 56 Hrušky, IČO: 25585142, s nabídkovou cenou
43 851 780,96 Kč bez DPH a s termínem realizace 240 dní
3. místo: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 27776506, s nabídkovou cenou 45 220 947,06 Kč
bez DPH a s termínem realizace 240 dní
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/441/MRA/20 „Sanace obytného
domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění
přílohy č. 3
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 18.01.2021
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o výběru
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2790/62RM/2021 - Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů______________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem
U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631
(dále jen „společnost“)
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Ondřeje Baránka
bere na vědomí
doporučení dozorčí rady společnosti proplatit jednatelům
mimořádnou odměnu za práci v roce 2020 dle přílohy č. 1

společnosti

schvaluje
vyplacení mimořádné odměny jednatelům společnosti v souladu s doporučením
dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 1
Z: jednatelé společnosti
T: 1/2021
2791/62RM/2021 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.2.2021_______________
Rada města Havířova
ruší
v rámci odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova oddělení stavební
úřad ke dni 31.1.2021

zřizuje
od 1.2.2021 odbor stavebního řádu a památkové péče Magistrátu města Havířova
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo
zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce),
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance
zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města,
s účinností od 1.2.2021 na 325 zaměstnanců
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bere na vědomí
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru stavebního
řádu a památkové péče Magistrátu města Havířova v souladu s § 7 odst. 1 písm.
a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů

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

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