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DATUM:
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USNESENÍ
z 63. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.02.2021

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 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.02.2021
2792/63RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021
2793/63RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021
2794/63RM/2021 - Schválení pořadu 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021
2795/63RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 63. RMH
2796/63RM/2021 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města
Havířova za rok 2020
2797/63RM/2021 - Přidělení obecního bytu
2798/63RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2799/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s.
2800/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.
2801/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s.
2802/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností
2803/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
2804/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
2805/63RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí
2806/63RM/2021 - Pronájem části nemovité věci
2807/63RM/2021 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou
2808/63RM/2021 - Souhlas s podnájmem
2809/63RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
2810/63RM/2021 - Stížnosti – přehled za r. 2020
2811/63RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá
2812/63RM/2021 - Pronájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark
2813/63RM/2021 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281,
k. ú. Havířov-město
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2814/63RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2170, k. ú. Havířov-město
2815/63RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku od pana Ing. J. H.
2816/63RM/2021 - Výpůjčka a služebnost inženýrské sítě pro účely výstavby
veřejného osvětlení
2817/63RM/2021 - Finanční vypořádání za užívání pozemků ČR-Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR
2818/63RM/2021 - Petice obyvatel domu Šrámkova č. 1373/14 proti dlouhodobému
obtěžování, porušování domovního řádu a rušení nočního klidu
2819/63RM/2021 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci
MŠ Okružní Havířov
2820/63RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové
organizaci SSRZ Havířov
2821/63RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021
2822/63RM/2021 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2021
2823/63RM/2021 - Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov
na období 2021-2025
2824/63RM/2021 - Informace o změně v požadavcích při uplatnění slevy z poplatku
za uložení komunálního odpadu na skládku
2825/63RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Rozšíření kapacity sběrny druhotných surovin, výkup kovových odpadů,
sběrné místo výrobků s ukončenou životností“
2826/63RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů
nákladových účtů na rok 2020
2827/63RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO
2828/63RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci
2829/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ a MŠ
Na Nábřeží Havířov
2830/63RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního
movitého majetku – MŠ Petřvaldská
2831/63RM/2021 - Žádost PO ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí o souhlas s pořízením
investičního movitého majetku – pořízení účetního programu
2832/63RM/2021 - Předfinancování a financování projektů ZŠ a MŠ Zelená
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2833/63RM/2021 - Žádost o proplacení nákladů na projekt Havířov zpívá gospel
2834/63RM/2021 - Návrh textu veřejnoprávní smlouvy na rok 2021
2835/63RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
na rok 2021
2836/63RM/2021 - Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
na rok 2021 – DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s.
2837/63RM/2021 - Harmonogramu významných celoměstských akcí v roce 2021 – projekty
MKS Havířov
2838/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a pořízením vlastního investičního
majetku - Městská knihovna Havířov
2839/63RM/2021 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2021 – bezbariérové byty
na území statutárního města Havířova
2840/63RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru – Restaurace Radnice Havířov
2841/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
2842/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace¨
2843/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
obce Těrlicko pro rok 2021
2844/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
města Orlová pro rok 2021
2845/63RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce
Horní Domaslavice pro rok 2021
2846/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
MOb MHaH pro rok 2021
2847/63RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov
2848/63RM/2021 - Pořízení sportovní infrastruktury Městského fotbalového areálu,
Havířov-Prostřední Suchá
2849/63RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 1. – 19.
2850/63RM/2021 - OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě
Havířov“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy
2851/63RM/2021 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - zahájení zadávacího řízení
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2852/63RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
2853/63RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020
2854/63RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020
2855/63RM/2021 - „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (stavba č. 18054) – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
2856/63RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů
2857/63RM/2021 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji - 3. výzva“
2858/63RM/2021 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE
– IP COAL
2859/63RM/2021 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov III“
2860/63RM/2021 - Úklid budov – uzavření dodatků
2861/63RM/2021 - Dohoda o úhradě skutečných nákladů za užívání obřadní síně
2862/63RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2863/63RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2864/63RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
2865/63RM/2021 - Přidělování bytů na ul. Střední 3 (ubytovna)
2866/63RM/2021 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor
ve správě Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2020
2867/63RM/2021 - UŘ/439/MRA/20 „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8
a Palackého 2, Havířov“– výběr dodavatele
2868/63RM/2021 - Volba přísedících okresního soudu v Karviné pro volební období
2021–2025
2869/63RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady
2870/63RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady
2871/63RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady
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2872/63RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady
2873/63RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady společnosti
Technické služby Havířov a.s.
2874/63RM/2021 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem
za rok 2020 a sazebník úhrad na rok 2021
2875/63RM/2021 - Rezignace členů výboru ZMH a komise RMH
2876/63RM/2021 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2020
2877/63RM/2021 - Změna ve složení Komise pro občanské záležitosti RMH
2878/63RM/2021 - Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 01.03.2021
2879/63RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v
působnosti valné hromady – schválení odměny jednateli
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USNESENÍ

z 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.02.2021
2792/63RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021______
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 63. schůze Rady města Havířova,
konané dne 15.02.2021
Mgr. Ivu GEORGIU
2793/63RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele
dne 11. ledna 2021

zápisu

ze 62.

schůze

RMH,

která

se

konala

2794/63RM/2021 - Schválení pořadu 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 15. února 2021
dle přílohy

2795/63RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 63. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
2707/61RM/2020

Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu
nemovitosti č. 767/OŠK/07
7
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KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování
bikesharingu v Havířově“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Žádost o souhlas zřizovatele s vrácením dotace
Moravskoslezskému kraji

2712/61RM/2020

2771/62RM/2021
vypouští
úkoly: dlouhodobé

Stížnosti p. T. R. na primátory města
Podání p. T. R. pro Radu města Havířova
Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na
protidrogovou politiku města za rok 2017

386/8RM/2015
507/10RM/2015
4238/84RM/2018
úkoly: krátkodobé
2632/59RM/2020
2655/59RM/2020
2657/59RM/2020
2697/61RM/2020
2710/61RM/2020

2729/61RM/2020
2732/61RM/2020
2745/62RM/2021
2752/62RM/2021
2755/62RM/2021

2756/62RM/2021
2761/62RM/2021
2773/62RM/2021
2780/62RM/2021
2783/62RM/2021
2785/62RM/2021
2790/62RM/2021

Uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a
správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje
Pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČD - Telematika a.s.
Pronájem částí nemovitých věcí
Návrh na stanovení platu ředitelům mateřských škol,
základních škol a ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov
od 1. 1. 2021
ZPŘ/525/OÚR/20 - „Odkanalizování Havířova - lokalita
Důlňák“ - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy
Přijetí finančního daru
Bezúplatný převod majetku zřizovateli – SSRZ Havířov
Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
Stanovení platu ředitelům MŠ, ZŠ, ředitelce SVČ a
zástupkyni statutárního orgánu MŠ E. Holuba Havířov od
1. 1. 2021
Návrh na stanovení platu ředitelům mateřské školy a
základních škol od 1. 2. 2021
Vyjádření statutárního města Havířova
Dodatečný souhlas s přijetím věcného daru
Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města
Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. od 18. 1. 2021
Výpověď nájemní smlouvy
Přijetí darů JSDH Havířov Životice
Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů
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2796/63RM/2021 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města
Havířova za rok 2020_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2020, zprávu Policie ČR o stavu
bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2020,
zprávy o činnosti jednotky Hasičského záchranného sboru MS kraje Hasičské
stanice Havířov a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok
2020, dle příloh
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí
2797/63RM/2021 - Přidělení obecního bytu___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení obecního bytu č. 24 o vel. 1+1 se smluvním nájemným ve výši sazby
nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě
na ul. …………………………… p. I. K., t.b. ………………………… pod
podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové úhradě
pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. Irenou Kleinovou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv
k uvolněným
bytům
v majetku města Havířova na dobu 3 měsíců s možností prodloužení s tím,
že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč
2798/63RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. P. B., DiS., trvale bytem ………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
10,
vel.
1+2
v domě
na ul. …………………………, jehož nájemcem je její otec p. V. B.
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2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. I. K., trvale bytem ………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
7,
vel.
1+2
v domě
na ul. …………………………, jehož nájemcem je její dcera
p. M. C.
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. K. B., trvale bytem …………………………k nájemní
smlouvě o nájmu
bytu
č.
7,
vel.
1+4
v domě
na ul. …………………………, jehož nájemcem je p. R. P. pod podmínkou,
že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke
smlouvě p. R. P. předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu
Havířov
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. D. S., trvale bytem ………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na ul. …………………………,
jehož nájemcem je p. M. P. pod podmínkou, že před uzavřením
Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. D. S.
předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. P. J., trvale bytem ………………………… k nájemní
smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě na ul. …………………………,
jehož nájemcem je p. N. L.
2799/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 4874/1,
k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování a
opravování podzemního komunikačního vedení zařízení veřejné komunikační
sítě-HDPE trubky s optickým kabelem, metalické kabely a rozvaděčem veřejné
komunikační
sítě
v
rámci
stavby
číslo
16010-042390
RVDSL1804_M_T_HAVM1364-HAVM1HR_MET za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,24 m2 dle GP č. 2418-143/2020 ze dne
17. 7. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti – CETIN a.s.,
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení služebnosti
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ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto
usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2021
2800/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti k pozemkům v majetku města
a to parc. č. 1536/1, 1946, 1957, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování rozvodného tepelného zařízení
jako součástí soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného
zařízení v rámci stavby: „ZDS HA Technické služby Havířov“ za jednorázovou
úhradu ve výši 110.800,00 Kč + DPH, o výměře 554,00 m2 dle GP č. 2431P27/2020 ze dne 24. 9. 2020, na dobu časově neomezenou ve prospěch oprávněné
společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2021
2801/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s.________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc. č. 2488,
k. ú. Havířov-město spočívající v právu umístit, provozovat, trpět podzemní
vedení telekomunikační sítě sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými
kabely, umožnit přístup a příjezd na nemovitosti za účelem zajišťování provozu
a údržby, oprav včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního vedení
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,00 Kč + DPH, o celkové výměře 14,60 m2
dle GP č. 2438-210/2020 ze dne 5. 11. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch
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oprávněné společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava,
28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČO: 258 16 179
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu
s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2021
2802/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.
č. 2105/28, 2105/29, 2105/31, 2105/32, 2105/42, k. ú. Šumbark za účelem
umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 10.600,00 Kč
+ DPH, (o výměře 53,00 m2 – graficky označeno v GP písmenem „A"),
za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 10.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,00 m2 – graficky označeno
v GP písmenem „B") dle GP č. 1991-57/2020 ze dne 21. 10. 2020 ve prospěch
pozemku parc. č. 2105/798, k. ú. Šumbark, jimiž ke dni zřízení pozemkové
služebnosti je vlastník obchodní firma ČSAD Havířov a.s.,
se sídlem: U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO: 451 92 081, na
dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 713/1,
k. ú. Dolní Datyně za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1.250,00 Kč + DPH, (o výměře 10,00 m2 – graficky označeno
v GP písmenem „B"), za účelem umístění kanalizační přípojky
za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,00 Kč + DPH, (o výměře 12,00 m2 –
graficky označeno v GP písmenem „A") a za účelem umístění sjezdu za
jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 21,00 m2 –
graficky označeno v GP písmenem „A") dle GP č. 807-73/2020
ze dne 21. 10. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 328/2, k. ú. Dolní Datyně,
jehož součástí je budova č. p. 226, k. ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni zřízení
pozemkové služebnosti je vlastník J. V., bytem …………………………, na
dobu neurčitou
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3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 718,
k. ú. Dolní Datyně za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu
ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 9,00 m 2) dle GP č. 813-145/2020
ze dne 27. 11. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 388/4, k. ú. Dolní Datyně,
jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního-garáž,
k. ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník
MUDr. M. Š., bytem …………………………, na dobu neurčitou
4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.
č. 1657, 1691/1, 1693, 1888/4, k. ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH,
(o výměře 7,00 m2 ), za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 10.625,00 Kč + DPH, (o výměře 85,00 m2 – graficky označeno
v GP písmeny „A", „B", „C"), za účelem umístění plynovodní přípojky
za jednorázovou úhradu ve výši
1.000,00 Kč
+ DPH,
(o výměře 6,00 m2 – graficky označeno v GP písmenem „B") a za účelem
umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH,
(o výměře 19,00 m2 – graficky označeno v GP písmenem „A")
dle GP č. 1981-27/2020 ze dne 8. 6. 2020 ve prospěch pozemku parc.
č. 1661/10, k. ú. Šumbark, jehož součástí je budova č. p. 1294, k. ú. Šumbark,
jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník M. W., bytem
………………………… na dobu. neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. až 4.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností
v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. až 4.
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2021
2803/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc. č. 2515/1, 2547/2, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení 2 x AYKY-J 4x35 v chráničce DVR100
v rámci stavby č. IV-12-8017518/VB4 Havířov, U Křížů č. parc. 2663/1,
NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 18,70 m2
dle GP č. 4877-253/2020 ze dne 14. 9. 2020, na dobu neurčitou
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2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc. č. 1666/2, k. ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x35 v chráničce DVR100 v rámci
stavby č. IP-12-8025353/VB2 Havířov, Dr. Jánského č. parc. 1665/2, NNk
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 11,40 m2 dle GP
č. 1990-455/2020 ze dne 13. 10. 2020, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc. č. 2734/1, k. ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci
stavby č. IP-12-8025444/VB2 D. Suchá, Lazecká, č. parc. 1534/1, NNk
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,20 m2 dle GP
č. 1433-521/2020 ze dne 19. 11. 2020, na dobu neurčitou
4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc. č. 4874/2, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby
č. IV-12-8017604/3, Havířov, Na vyhlídce č. parc. 4756/2, NNk
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 3,01 m2 dle GP
č. 2432-731/2019 ze dne 23. 9. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 4.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen
– služebností dle bodu 1. až 4. v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2021
2804/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.
č. 1326/1, 1327, 1405/52, 1405/76, 1405/77, k. ú. Prostřední Suchá spočívající
v povinnosti strpět uložení vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy
motorovými vozidly a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce
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a demontáže vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb,
vysazování trvalých porostů ovocných či lesních stromů, víceletých keřů
nad uloženým vodovodním řadem v rámci stavby „Havířov-Prostřední
Suchá, ul. Hornická-výměna vodovodního řadu “ za jednorázovou úhradu
ve výši 127.600,00 Kč + DPH, o výměře 638,00 m2 dle GP č. 3272-48/2020
ze dne 19. 10. 2020, na dobu neurčitou
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města a to parc.
č. 1923/9, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v povinnosti strpět uložení
vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly a mechanismy
při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu
a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů
ovocných či lesních stromů, víceletých keřů nad uloženým vodovodním řadem
v rámci stavby „Havířov-Prostřední Suchá, Horní Suchá Pašůvka-výměna
vodovodního řadu “ za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH,
o výměře 14,00 m2 dle GP č. 3279-472/2020 ze dne 11. 12. 2020, na dobu
neurčitou
3. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.
č. 1799/1, 1814/16, k. ú. Bludovice spočívající v povinnosti strpět uložení
vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly a mechanismy
při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu
a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů
ovocných či lesních stromů, víceletých keřů nad uloženým vodovodním řadem
v rámci stavby „Havířov-Bludovice, ul. Padlých hrdinů-výměna vodovodního
řadu“ za jednorázovou
úhradu
ve výši 16.600,00 Kč + DPH,
o výměře 83,00 m2 dle GP č. 4933-473/2020 ze dne 10. 12. 2020, na dobu
neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
služebností inženýrských sítí dle bodu 1. až 3.
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí
dle bodu 1. až 3. v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2021
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2805/63RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti o výměře 11,90 m2 v suterénu
obytného domu ul. …………………………, p. I. V., bytem
…………………………, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti o výměře 7 m2 v suterénu
obytného
domu
…………………………,
p.
P.
M.,
bytem
…………………………, jako sklad pro vlastní potřebu
3. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti č. 402 o výměře 19,60 m2
ve 4. NP podnikatelského centra ul. Palackého 689/2, Havířov-Město,
společnosti DOZIT PLUS s.r.o., IČO: 27815170, jako sklad
2806/63RM/2021 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovité věci – místnosti č. 215 o výměře 12,53 m2
ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2,
Havířov-Město, Slezské diakonii, IČO: 65468562, jako jednací místnost
s klienty, za podmínek:
- nájemné 1.066,00 Kč čtvrtletně bez DPH
- čtvrtletní hrazení záloh za služby
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2021
pověřuje
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy
o nájmu části nemovité věci č. 967/EO/19
ukládá
ekonomickému odboru vyhotovit Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu části nemovité
věci
Z: vedoucí EO
T: 31.03.2021
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2807/63RM/2021 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,28 m2 v suterénu
obytného domu ul. J. Jabůrkové 978/1, Havířov-Město, nájemkyni
paní J. P., bytem ………………………… z důvodu opakovaných havárií na
potrubí
TV,
a
to
dohodou
k 31.
12.
2020
s tím,
že nájemkyni p. P. bude vrácena poměrná část nájemného za období srpenprosinec 2020 ve výši 595,00 Kč
2808/63RM/2021 - Souhlas s podnájmem_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. nájemci části nemovité věci – nebytových prostorů o celkové výměře
132,47 m2 v 3. poschodí zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83,
Havířov-Podlesí, společnosti Somadent s.r.o., IČO: 28603796, podnájem části
nebytových prostorů o výměře 17,60 m2 pro paní R. S., DiS,
IČO: 09732713, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
2. nájemci části nemovité věci – místnosti č. 110 o celkové výměře 38,43 m2
v 1. nadzemním podlaží části H budovy čp. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město,
p.
L.
H.,
IČO:
65902581,
podnájem
místnosti
č.
110
pro paní R. S., IČO: 04861841, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
2809/63RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře 29,60 m2, nebytový
prostor na ul. Fibichova 228/23, Havířov-Město, z nájemkyně p. L. K., IČO:
86994069, na společnost ALIPEX centrum s.r.o., IČO: 26847876
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 2.617,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3.2021
účel: prodejna alkoholických nápojů a dárková síň
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2810/63RM/2021 - Stížnosti – přehled za r. 2020_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii
Havířov v roce 2020 dle přílohy.
2811/63RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá o výměře cca 3 099 m2, katastrální území
Dolní
Suchá,
panu
P.
G.,
bytem
…………………………
za účelem výstavby rodinného domu se zahradou.
2812/63RM/2021 - Pronájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark o výměře 75 m2,
panu P. J., bytem …………………………k již postaveném prodejnímu stánku
s provozem sázkovém kanceláře Chance s tím, že nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od 01.03.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou, za
roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene v celkové výši 18 100,00 Kč/rok s tím, že úhrada nájemného
bude formou čtvrtletních splátek.
Další podmínky nájemní smlouvy jsou zákaz prodeje rozlévaných alkoholických
nápojů, v prostorách prodejního stánku nebudou umístěny hrací automaty,
nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou schůdnost
přístupu ke stánku
a
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. číslo. 2105/753, k. ú. Šumbark
č. 644/OSRM/2016 s panem R. B., bytem …………………………dohodou
k 28.02.2021
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy
a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 30.04.2021
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2813/63RM/2021 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281,
k. ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-město,
o výměře 12 m2, označené č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády,
pro pana M. S., bytem …………………………, IČO: 73899291, za účelem
parkovacího stání pro vozidlo taxi, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
za smluvní nájemné ve výši 20.000.00 Kč/rok/1 stání včetně DPH
2814/63RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2170, k. ú. Havířov-město______________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 2170, ostatní plocha, o výměře 1008 m 2,
k. ú. Havířov-město, Městskému kulturnímu středisku Havířov, Hlavní třída
246/31a, Havířov-Město, IČO: 00317985, za účelem umístění prodejních
dřevěných domků, na dobu určitou 15 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
s účinností ode dne uveřejnění této smlouvy v Registru smluv
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o výpůjčce pozemku
ukládá
ekonomického odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu s tímto
usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.03.2021
2815/63RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku od pana Ing. J. H.______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby pro
rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. č. 4064/37, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 24 m2, k. ú. Havířov-město, od vlastníka Ing. J. H.,
…………………………, který stavbu nabídl městu, vlastníkovi pozemku pod
stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
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2816/63RM/2021 - Výpůjčka a služebnost inženýrské sítě pro účely výstavby
veřejného osvětlení_______________________________________________
Rada města Havířova

schvaluje
pro účely realizace stavby „Veřejné osvětlení ul. Astronautů úsek
od ul. Mozartova po vjezd na parkoviště u nemocnice“ výpůjčku a zřízení
služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu statutárního města Havířova
umístit, provozovat, opravovat či odstranit podzemní vedení veřejného osvětlení
a stožáry na části pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 2210/1, v majetku
Atletického Clubu Havířov, z.s., se sídlem Astronautů 1551/4,
736 01 Havířov-Město, IČO: 452 38 863, přičemž pozemek bude vypůjčen na
dobu od zahájení stavebních prací, do doby uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti ohodnocené částkou 125,00 Kč/m2 zastavěné plochy včetně
ochranného pásma a 500,00 Kč/1ks stožáru umístěného na pozemku,
dle zaměření dokončené stavby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
ukládá
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.03.2021
2817/63RM/2021 - Finanční vypořádání za užívání pozemků ČR-Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci vypořádání stavby „1. etapa cyklostezek – stavba1./01
Havířov – Žermanická přehrada“ uzavření Dohody o finančním vypořádání
za užívání částí pozemků v k. ú. Havířov-město, parc. č. 4346/7, 4369/2, 4371/2,
4374/5, 4383/2 a 4389/2, o celkové výměře 3.604 m2, pod stavbou cyklostezky
v majetku města a to za období od 1. 7. 2020 do 10. 12. 2020, kdy byly pozemky
ve vlastnictví České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 11, IČO: 629 33 591 a město
je užívalo bez právního důvodu, přičemž finanční vyrovnání činí 65.775,00 Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody
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ukládá
ekonomickému odboru předložit dohodu v souladu s tímto usnesením
Z: vedoucí EO
T: 31.03.2021
2818/63RM/2021 - Petice obyvatel domu Šrámkova č. 1373/14 proti dlouhodobému
obtěžování, porušování domovního řádu a rušení nočního klidu__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
petici obyvatel domu Šrámkova č. 1373/14 proti dlouhodobému obtěžování,
porušování domovního řádu a rušení nočního klidu
schvaluje
návrh odpovědi na petici dle přílohy č. 1
ukládá
odeslat odpověď na petici
Z: vedoucí SO
T: 23.02.2020
2819/63RM/2021 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci
MŠ Okružní Havířov______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a to 6 ks vzduchotechnických jednotek v učebnách MŠ Okružní,
Havířov-Šumbark, v celkové účetní ceně 1.117.250,30 Kč, z toho
5 ks vzduchotechnických jednotek, inv. čísla 000000080153 – 000000080157,
v účetní ceně 186.208,38 Kč/ks a 1 ks vzduchotechnické jednotky, inv. číslo
000000080158, v účetní ceně 186.208,40 Kč, pořízených z dotačních prostředků
v rámci investiční akce č. 20058 - Snižování spotřeby energie MŠ Okružní,
Havířov-Šumbark - vzduchotechnika s rekuperací, příspěvkové organizaci
Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,
IČO: 709 58 297
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2820/63RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové
organizaci SSRZ Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. sloučení pozemků v k. ú. Havířov-město, které byly předány k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, a to pozemků
parc. č. 2216, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 17 m2, a parc. č. 2217,
ostatní plocha - jiná plocha o výměře 88 m2, do pozemku parc. č. 2217, ostatní
plocha – jiná plocha o výměře 106 m2, k. ú. Havířov-město, který zůstává
v hospodaření příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 1
2. úpravu způsobu využití pozemků v rámci revize v souladu se skutečným
stavem, a to pozemků parc. č. 3959, 3960, 3976, k. ú. Havířov-město, parc. č.
944/588, k. ú. Šumbark, parc. č. 2349/2, k. ú. Šenov u Ostravy, parc. č. 1248/9,
1248/10 a 1248/11, k. ú. Prostřední Suchá, které byly předány k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, dle Přílohy č. 1
schválit
1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754,
a to těchto nemovitých věcí:
1.1 v k. ú. Dolní Suchá pozemek parc. č. 1952/13, ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 2989 m2, v účetní ceně 926.590,00 Kč, včetně
staveb pořízených v rámci investiční akce 14039 „Multifunkční hřiště
v lokalitě Havířov – Dolní Suchá“ v celkové účetní ceně 6.043.629,32 Kč,
které jsou součástí tohoto pozemku, dle Přílohy č. 1
1.2 v k. ú. Šumbark
1.2.1. pozemky
- parc. č. 1213/16, ostatní plocha, zeleň o výměře 387 m2,
v účetní ceně 1.930,00 Kč,
- parc. č. 1213/17, ostatní plocha, zeleň o výměře 1.898 m2,
v účetní ceně 9.500,00 Kč,
- parc. č. 1213/31, ostatní plocha, zeleň o výměře 527 m2,
v účetní ceně 3.540,00 Kč,
- parc. č. 1213/32, ostatní plocha, zeleň o výměře 129 m2,
v účetní ceně 605,00 Kč,
- parc. č. 1213/33, ostatní plocha, zeleň o výměře 435 m2,
v účetní ceně 174.250,00 Kč,
- parc. č. 1214/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2,
v účetní ceně 819,00 Kč,
- parc. č. 1214/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2,
v účetní ceně 4.800,00 Kč,
- parc. č. 1214/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 489 m2,
v účetní ceně 164.746,00 Kč,
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1.2.2 spoluvlastnické podíly ve výši:
- 257/260 na pozemku parc. č. 1213/34, ostatní plocha, zeleň
o výměře 78 m2, v účetní ceně 31.658,00 Kč,
- 51/60 na pozemku parc. č. 1213/18, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 889 m2, v účetní ceně 680.285,00 Kč,
- 51/60 na pozemku parc. č. 1213/35, ostatní plocha, zeleň
o výměře 461 m2, v účetní ceně 352.865,00 Kč,
- 51/60 na pozemku parc. č. 1214/1, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1.340 m2, v účetní ceně 284.951,00 Kč,
- 257/260 na pozemku parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 129 m2, v účetní ceně 45.271,00 Kč,
1.2.3 budova č. p. 595, část obce Šumbark, občanská vybavenost, která stojí
na pozemcích parc. č. 1214/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 1214/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/3, zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří, a parc.
č. 1214/5, zastavěná plocha a nádvoří, v účetní ceně 37.266.888,88
Kč, dle Přílohy č. 1
1.2.4. horkovodní přípojka k bazénu v účetní ceně 468.737,78 Kč
1.2.5. oplocení zadního schodiště u bazénu v účetní ceně 65.461,00 Kč
2. darování movitých věcí umístěných v budově č. p. 595,
k. ú. Šumbark, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754,
a to trojfázový olejový transformátor v účetní ceně 470.180,00 Kč, kamerový
systém v prostorách bazénu v účetní ceně 232.431,00 Kč a vzduchotechnika
v prostorách bazénu v účetní ceně 5.002.841,20 Kč
2821/63RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit realizaci těchto investičních akcí
z rozpočtu města na rok 2021:
a) stavba č. 19073 Využití výpravní haly žst. Havířov,
předpokládaná cena 58.900.000 Kč včetně DPH
b) stavba č. 21003 Demolice budovy č.p.1211 v k.ú. Šumbark,
předpokládaná cena 400.000 Kč včetně DPH
2822/63RM/2021 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2021
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 22 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008
o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města Havířova,
kterým se stanoví částka ke krytí účetní ztráty (rozdíl nákladů a tržeb) dopravce
ČSAD Havířov a.s. v r. 2021 ve výši 96 008 925,00 Kč
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pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 22
ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního
města Havířov č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD
Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 04/2021
2823/63RM/2021 - Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov
na období 2021-2025______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Plán
dopravní
obslužnosti
na období 2021-2025 dle přílohy

území

statutárního

města

Havířov

2824/63RM/2021 - Informace o změně v požadavcích při uplatnění slevy z poplatku
za uložení komunálního odpadu na skládku___________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH ze dne 11.01.2021 č. 2759/62RM/2021, kterým vzala na vědomí
informaci o uplatnění slevy 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.
bere na vědomí
informaci o uplatnění slevy z poplatku za ukládání komunálního odpadu pro
období kalendářního roku 2021 u provozovatelů skládek, a to takto:
- DEPOS Horní Suchá, a.s., IČO: 476 77 287 v zařízení CZT00383
1 100 t směsného komunálního odpadu
5 900 t objemného odpadu
- SMOLO HB s.r.o., IČO: 258 34 061 v zařízení CZT00832
7 240 t směsného komunálního odpadu.
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2825/63RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Rozšíření kapacity sběrny druhotných surovin, výkup kovových odpadů,
sběrné místo výrobků s ukončenou životností“_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení společnosti ACUMO PLUS
s.r.o., (IČO 09225277) realizace záměru „Rozšíření kapacity sběrny druhotných
surovin, výkup kovových odpadů, sběrné místo výrobků s ukončenou životností“
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené
v příloze č. 1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto
vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 25.02.2021
2826/63RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů
nákladových účtů na rok 2020______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres
Karviná, IČO: 62331221 dodatečnou změnu závazného ukazatele nákladového
účtu, a to „Nákup majetku DDHM“ na celkovou výši 600,00 tis. Kč
2827/63RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím daru příspěvkovou organizací města:
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
věcný dar ve výši 10 000,00 Kč od společnosti MEDIPRAX comp s.r.o.,
zastoupená jednatelem MUDr. J. Z. K., ul. ………………………………..,
IČO: 28590431 – ochranné pomůcky zdraví pro žáky a zaměstnance školy
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2828/63RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci__________________________________
Rada města Havířova
s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:

Nadace OKD
Pro region
Zlepšení podmínek pro vzdělávání
žáků v podmínkách prezenční a distanční výuky
195 000,00 Kč
20 % z finančních prostředků školy
(39 000,00 Kč)

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2829/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ a MŠ
Na Nábřeží Havířov_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace, IČO: 48805271, zastoupené PaedDr. Svatoplukem Novákem, ředitelem
školy pronájem školního bytu za podmínek:
nájemce:
výměra prostor:
nájemné:
služby:

Bc. J. K.
94,12 m2 (započitatelná 85,61 m2)
60 Kč/m2
elektřina, teplo, voda - zálohová měsíční platba
kabelová televize - paušální měsíční platba
na dobu určitou od 1. 3. daného kalendářního
roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku
s možností opakovaného prodlužování vždy
na 1 rok
nájemné bude upraveno v souladu se změnou
sazby nájemného schváleného radou města

doba nájmu:

poznámka:
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2830/63RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního
movitého majetku – MŠ Petřvaldská_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská
32/262 IČO: 61988570
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částek z rezervního fondu do
fondu investic ve výši 50 000,00 Kč na pořízení úložné skříně na lůžkoviny
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 51 200,00 Kč včetně DPH:
úložná skříň na lůžkoviny
2831/63RM/2021 - Žádost PO ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí o souhlas s pořízením
investičního movitého majetku – pořízení účetního programu____________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí,
příspěvková organizace, IČO: 61988723
pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 103 145,24 Kč včetně DPH:
účetní program GORDIC – produkt GINIS Express SQL
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit poskytnutí investičního příspěvku ve výši 103 145,24 Kč příspěvkové
organizaci města Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková
organizace, IČO: 61988723 na pořízení účetního programu GORDIC – produkt
GINIS Express SQL
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok
2021 poskytnutí investičního příspěvku výše uvedené příspěvkové organizaci ve
výši 103 145,24 Kč
Z: vedoucí EO
T: duben 2021
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2832/63RM/2021 - Předfinancování a financování projektů ZŠ a MŠ Zelená_______________
Radaměsta Havířova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Havířova
schválit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola HavířovŽivotice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 na základě vydaných
Rozhodnutí takto:
I. Rozhodnutí č. 1190700266 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu
„Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov-Životice
Zelená“
1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování
projektu ve výši 494 022,66 Kč dle přílohy č. 1 na dobu delší, než stanoví
§ 34, odstavec 1, zákona č. 250/2000, Sb., zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a to do 30. 6. 2022
2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
dle přílohy č. 5
3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
s příspěvkovou organizací
II. Rozhodnutí č. 1190700531 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 7. 7. 2020 na realizaci
projektu „Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ U Křížů, HavířovŽivotice „
1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování
projektu ve výši 446 316,39 Kč dle přílohy č. 2 na dobu delší, než stanoví
§ 34, odstavec 1, zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a to do 30.6. 2022
2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
dle přílohy č. 6
3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
s výše uvedenou příspěvkovou organizací
pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smluv
o poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II.
na rok 2021 poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí
Z: vedoucí EO
T: duben 2021
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2833/63RM/2021 - Žádost o proplacení nákladů na projekt Havířov zpívá gospel___________
Rada města Havířova
b e r e

n a

v ě d o m í

oznámení Evangelikálního společenství křesťanů, z.s., IČO: 68321236, o zrušení
projektu Havířov zpívá gospel a žádost o proplacení nákladů ve výši 9 369,00 Kč
vzniklých v souvislosti s přípravou tohoto projektu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto
materiálu
schvaluje
1. proplacení výdajů ve výši 5 700,00 Kč vynaložených v souvislosti
s přípravou projektu Havířov zpívá gospel z výdajové části OJ 10 „Ostatní
dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2021
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 700,00 Kč
na úhradu uznatelných výdajů v souvislosti s přípravou projektu Havířov zpívá
gospel s Evangelikálním společenstvím křesťanů, z.s., IČO: 68321236, dle
vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto materiálu
pověřuje
vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou projektu Havířov
zpívá gospel s Evangelikálním společenstvím křesťanů, z.s., IČO: 68321236
Z: vedoucí OŠK
T: únor 2021
2834/63RM/2021 - Návrh textu veřejnoprávní smlouvy na rok 2021_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Havířova pro znění textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok
2021 spočívající v těchto odlišnostech:
a) vypuštění nadbytečných ustanovení obsažených v čl. V (Povinnosti
příjemce při prezentaci poskytovatele dotace, použití loga města) VS, odst.
1. - písm. d) a e) a v odst. 3. dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
b) vypuštění ustanovení obsažených v čl. V (Povinnosti příjemce při prezentaci
poskytovatele dotace, použití loga města) VS, odst. 1. - písm. g) a h) a jejich
nahrazení textem:
„na žádost poskytovatele dotace doručí příjemce dotace poskytovateli
dotace v termínu do 15 dnů ode dne žádosti poskytovatele dotace zprávu
o své činnosti / realizaci dotovaného projektu, nerozhodne-li poskytovatel
dotace jinak“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
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c) zapracování změn textu vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na rok 2020 obsažených v bodě č. 1) písm, a) a b) schvalující části usnesení
ZMH č. 442/14ZM/2020 ze dne 22. 6. 2020 (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu) do textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
s tím, že do schválení novely Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Havířova budou mít novelizovaná ustanovení veřejnosprávní
smlouvy na rok 2021, která jsou dle bodu 1) písm. a) – c) tohoto usnesení odlišná
od zásad, přednost
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 dle přílohy č. 1
tohoto materiálu s tím, že příjemcům dotace zařazeným do sítě krajských
registrovaných služeb v sociální oblasti bude veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace doplněna o deklaraci vyjadřující připojení se statutárního
města Havířova k vyrovnávací platbě formou přistoupení ke krajskému
pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby a platbě za jeho výkon uzavřené
mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem
2835/63RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
na rok 2021______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města
Havířova na rok 2020 dle přílohy č. 11
schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2021:
a) z mimosportovní sféry v celkové výši 9 131 067,00 Kč, a to takto:
sociální oblast
- registrované sociální služby
2 805 000,00 Kč, dle přílohy č. 1a
- projekty a činnost na podporu aktivit
souvisejících se sociální oblastí
1 172 000,00 Kč, dle přílohy č. 1b
kulturní oblast
2 297 000,00 Kč, dle přílohy č. 2
školská oblast
1 543 067,00 Kč, dle přílohy č. 3a, b
oblast partnerských vztahů
81 000,00 Kč, dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality
a protidrogové prevence
200 000,00 Kč, dle přílohy č. 5
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:
- podpora integrovaného
záchranného systému
600 000,00 Kč, dle přílohy č. 6a
- zdravotnictví
328 000,00 Kč, dle přílohy č. 6b
- životní prostředí,
bezpečnost v silničním provozu
105 000,00 Kč, dle přílohy č. 6c, d
b) ze sportovní sféry v celkové výši
6 547 800,00 Kč dle příloh č. 7a, b, c
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2. Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle schváleného vzoru
s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. schvalovací
části usnesení tohot materiálu
pověřit
1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně)
v jednotlivých případech
2. náměstkyni pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč
v jednotlivých případech
2836/63RM/2021 - Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
na rok 2021 – DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s._________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit odložení rozhodnutí o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2021 DON BOSKU HAVÍŘOV
o.p.s na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klub Havířov v roce
2021 ve výši 496 750,00 Kč
2837/63RM/2021 - Harmonogramu významných celoměstských akcí v roce 2021 – projekty
MKS Havířov____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zrušení a změnu realizace projektů „Harmonogramu významných
celoměstských akcí v roce 2021“ z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR
a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií COVID-19,
dle důvodové zprávy.
a) „Novoroční koncert statutárního města Havířova“
v termínu 25. 1. 2021 - zrušeno
b) „Ocenění dárců krve“ v termínu 4. 2. 2021 – změna realizace
c) „Reprezentační ples statutárního města Havířova“
v termínu 12. 2. 2021 - zrušeno
d) „Jarní filmové prázdniny“ v termínu 22. – 28. 2. 2021- zrušeno
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2838/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a pořízením vlastního investičního
majetku - Městská knihovna Havířov_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO:
se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město:

00601250,

1. vyřazení vlastního investičního majetku - 1 ks klimatizační jednotky Samsung,
model Wind – Free 5kW, v pořizovací ceně 80 502,35 Kč, evidovaný pod
inventárním číslem 131, rok pořízení 2019, zůstatková hodnota 18 750,00 Kč,
2. pořízení investičního majetku do vlastnictví Městské knihovny
Havířov – klimatizační jednotky v celkové hodnotě 56 080,00 Kč bez DPH
(67 856,80 Kč vč. DPH)
2839/63RM/2021 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2021 – bezbariérové byty
na území statutárního města Havířova_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2021 – bezbariérové byty
dle přílohy č. 1
2840/63RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru – Restaurace Radnice Havířov__________
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 8 000,00 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: únor 2021
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2841/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcných darů ve výši
46.318,80 Kč od dárce HARTMANN – RICO a.s., se sídlem Masarykovo
náměstí 77, 664 71 Veverská Bitýška, IČO: 44947429 a daru ve výši 800,00 Kč
od
dárce
M.
J.,
trvale
bytem
………………………………..,
………………………………..
Z: ředitel DsH
T: únor 2021
2842/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace¨________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení nového transformátoru
pro středisko Luna v předpokládané výši 350.000 Kč a použití fondu investic
na financování této investice
Z: ředitel DsH,
T: březen 2021
2843/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
obce Těrlicko pro rok 2021_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Těrlicko,
se sídlem Májová 474/16,735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko IČO: 002 976 66
ve výši 10 000,- Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: únor 2021
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2844/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
města Orlová pro rok 2021_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Orlová, se
sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 00297577
ve výši 15.000,- Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: únor 2021
2845/63RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce
Horní Domaslavice pro rok 2021____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu
obce Horní Domaslavice, se sídlem Horní Domaslavice 212,
739 51 Horní Domaslavice, IČO: 005 36 008 ve výši 5 000,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: únor 2021
2846/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
MOb MHaH pro rok 2021__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu městského obvodu
Mariánské
Hory
a
Hulváky,
se
sídlem
Přemyslovců
63,
709 36 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 00845451 ve výši 5 000,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: únor 2021
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2847/63RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, vyřazení vlastního
neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a provedení jeho
ekologické likvidace, a to:
rozhlasového zesilovače
inventární číslo:
datum pořízení:
pořizovací cena:
zůstatková cena:
způsob likvidace:

220085
30. 6. 1995
43 364,00 Kč
0,00 Kč
ekologická likvidace

2848/63RM/2021 - Pořízení sportovní infrastruktury Městského fotbalového areálu,
Havířov-Prostřední Suchá
Rada města Havířova
schvaluje
provedení technického zhodnocení fotbalové tribuny RPG umístěné v Městském
fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché, spočívající ve vybudování
PressCentra v tribuně RPG u hlavního hřiště Městského fotbalového areálu,
Havířov-Prostřední Suchá (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), které bude na své
náklady, vč. pořízení projektové dokumentace k tomuto dílu, realizovat Městský
Fotbalový Klub Havířov, z. s., IČO: 27008240
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit přijetí dokončeného technického zhodnocení fotbalové tribuny RPG
umístěné v Městském fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché, od jeho
realizátora – Městského Fotbalového Klubu Havířov, z. s., IČO: 27008240, a to:
a) vybudovaného PressCentra v tribuně RPG u hlavního hřiště Městského
fotbalového areálu, Havířov-Prostřední Suchá, vč. projektové dokumentace
k dílu (viz příloha č. 1 tohoto materiálu)
b) zhotovené nosné ocelové konstrukce k instalaci multifunkční obrazovky
umístěné v tribuně RPG u hlavního hřiště Městského fotbalového areálu,
Havířov-Prostřední Suchá, vč. projektové dokumentace k dílu (viz příloha č.
2 tohoto materiálu) darem do majetku statutárního města Havířova,
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uložit řediteli SSRZ Havířov uzavřít v zastoupení za statutární město Havířov
s Městským Fotbalovým Klubem Havířov, z. s., IČO: 27008240, smlouvu
o provedení záměru technického zhodnocení fotbalové tribuny RPG umístěné
v Městském fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché, v rozsahu dle písm.
a) a b) schvalující části tohoto usnesení s tím, že součástí této smlouvy bude
ujednání o tom, že investor předmětného technického zhodnocení se zavazuje do
15 dnů od dokončení tohoto technického zhodnocení převést dokončené
technické zhodnocení darem do majetku statutárního města Havířova.
2849/63RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 1. – 19._____
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 19., dle Přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 19., dle Přílohy č. 1
rozpis rozpočtových úprav I. na rok 2021, dle Přílohy č. 1
schválit
a) rozpočtová opatření č. 1. – 18., dle Přílohy č. 1
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 19. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2021:
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

2 447 237,36
1 066 551,00
33 965,88
2 500,00
1 344 220,48

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
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
z toho: investiční příspěvek

2 897 307,65
2 530 067,01
740,00
18 893,31
656 114,68
318 068,53
8 438,02
345 216,21
101 379,00
1 063 790,26
17 427,00
367 240,64
1 944,00
840,00
1 273,00
50,00

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
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MŠ Horymírova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Stromovky
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
z toho: investiční příspěvek
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
z toho: investiční příspěvek
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
z toho: investiční příspěvek
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
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1 138,00
35,00
1 689,00
1 156,00
1 867,00
917,00
2 865,00
1 245,00
1 070,00
40,00
1 938,00
926,00
856,00
35,00
935,00
1 152,00
70,00
1 156,00
60,00
716,00
4 169,00
500,00
3 367,00
3 332,00
56,00
3 293,00
4 269,46
2 808,00
2 624,00
2 974,00
36,00
4 197,00
4 213,00
4 777,18
5 988,00
330,00
7 242,00
400,00
1 187,00
2 906,00
1 209,00
4 173,00
130,00
3 417,00
30 606,00
25 085,00
47 003,00

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

SANTÉ - centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
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

12 983,00 tis. Kč
46 775,00 tis. Kč
60 960,00 tis. Kč
5 070,00 tis. Kč
54 000,00 tis. Kč
+450 070,29
+160 700,00
-105 000,00
+394 370,29

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2850/63RM/2021 - OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě
Havířov“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy__________
Rada města Havířova
rozhodla
1. dle ust. § 48 odst. 2 písm.a) a § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
o vyloučení společnosti ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14,
Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 45274517, z účasti v zadávacím řízení
OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě
Havířov“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení z důvodů uvedených
v příloze č. 1
2. o výběru dodavatele CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky,
763 02 Zlín, IČO: 60715286, jehož nabídka byla v zadávacím řízení
OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě
Havířov“ podle výsledku hodnocení po vyloučení společnosti ELTODO, a.s.
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak vyplývá z přílohy č. 2
3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré
a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“ s dodavatelem CROSS
Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 60715286,
s nabídkovou cenou 21.722.300,00 Kč bez DPH (26.283.983,00 Kč včetně
DPH), po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru
a vyloučení
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

38
USNESENÍ
z 63. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.02.2021

ukládá
1. zajistit odeslání oznámení o vyloučení prostřednictvím společnosti
TENDERA partners, s.r.o.
Z: vedoucí OÚR
T: do 19.02.2021
2. zajistit odeslání oznámení o výběru prostřednictvím společnosti TENDERA
partners, s.r.o.
Z: vedoucí OÚR
T: 19.02.2021
3. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OÚR
T: po marném uplynutí
lhůty k podání
námitek proti
rozhodnutí o
vyloučení a výběru
2851/63RM/2021 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - zahájení zadávacího řízení_____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Chodník na ulici Šumbarská “ (stavba č. 19003)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

3. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

150.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne
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8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané uzavření smlouvy
a účinnost smlouvy (zveřejnění
smlouvy v registru smluv):
předpokládané zahájení prací:
termín ukončení:

9. kritérium hodnocení:

duben 2021
duben 2021 (předání staveniště)
nejpozději do 120 kalendářních
dnů ode dne předání a převzetí
staveniště
nejnižší nabídková cena
v Kč včetně DPH s váhou 100%

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona
11. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“
12. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí
minimálně:
a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo
rekonstrukce zpevněných ploch ze zámkové dlažby v minimální hodnotě
3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce, a
to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou
minimální hodnotu
b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo
rekonstrukce pozemní komunikace anebo nová výstavba nebo
rekonstrukce min. 2 výhyben/tyto stavební práce vč. dodávek na 1
zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak v případě
výhyben i na jejich požadovaný počet,
(Poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno
prokázat i společně stejnou zakázkou.)
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
v tomto složení:
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby,
b) osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho
zavedením,
ve
znění
pozdějších
předpisů
(dále jen „z.č. 200/1994 Sb.“)
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c) osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb.
(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat
tatáž osoba. Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup za
stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti. U ostatních pozic může jedna
osoba vykonávat i více pozic.)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:
1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby
v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava
b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených
zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo
rekonstrukce zpevněných ploch ze zámkové dlažby v minimální hodnotě
3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce, a
to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou
minimální hodnotu
2. osoby ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1
písm. a) z.č. 200/1994 Sb.: úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm.
a) zákona č. 200/1994 Sb.,
3. osoby ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1
písm. c) z.č. 200/1994 Sb. Sb.: úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1
písm. c) z.č. 200/1994
13. podmínky zadávacího řízení:
- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona
v nabídce
- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího
- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona
předložení:
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost
poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč
s maximální spoluúčastí 50.000 Kč
e) informaci o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,
jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES
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14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději
v den doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí
dokončeného díla
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
15. složení komise dle Přílohy č. 2
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení a posouzením splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle
ust. § 122 zákona
2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
týkajících se předmětného zadávacího řízení
2852/63RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

3. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (měsíční)
ne
ano (v případě zajištění
dotačního titulu)
ne

přenesená daňová povinnost:
4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:
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první polovina měsíce
dubna 2021
nejpozději do 95 dnů
ode dne předání staveniště

6. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena
v Kč včetně DPH

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění),
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých
za posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací
v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud
prokáže poskytnutí min.:
a) 2 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky byla výstavba
parkoviště ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 4.500.000 Kč
bez DPH
b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba veřejného
osvětlení parkoviště v minimální hodnotě 150.000 Kč bez DPH
(poskytnutí požadovaných stavebních prací je možno prokázat i společně
stejnou stavební zakázkou nebo stejnými stavebními zakázkami)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to:
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby
v oboru:
1. dopravní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího,
z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění
stavby
b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující
výsledky zeměměřických činností
c) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného
vedení stavby u minimálně 2 stavebních zakázek, přičemž předmětem
každé zakázky musela být výstavba zpevněné plochy v minimální
hodnotě 4.500. 000 Kč bez DPH
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11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 50 000 Kč za účelem zajištění
splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo
pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným
plněním v minimální výši 5.000.000 Kč
- záruka 60 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Parkoviště nad letním kinem“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Parkoviště nad letním kinem“
Z: vedoucí OÚR
T: 02/2021
2853/63RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o podporu na projekt „Parkoviště nad letním kinem,
Havířov-Město“ v rámci Výzvy č. 144 z Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020, prioritní osy 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
investiční priority 2, specifického cíle: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, dle důvodové zprávy
pověřuje
primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných
dokumentů v rámci realizace projektu
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ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Operačního programu Životní prostředí a výzvou pro podání žádosti
Z: vedoucí OÚR
T: 01.03.2021
2854/63RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o podporu na projekt „Parkoviště na ul. Dělnická,
Havířov-Město“ v rámci Výzvy č. 144 z Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020, prioritní osy 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
investiční priority 2, specifického cíle: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, dle důvodové zprávy
pověřuje
primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných
dokumentů v rámci realizace projektu
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Operačního programu Životní prostředí a výzvou pro podání žádosti
Z: vedoucí OÚR
T: 01.03.2021
2855/63RM/2021 - „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (stavba č. 18054) – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (stavba č. 18054)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:
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ne
ne

3. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení:

ode dne účinnosti smlouvy
(zveřejnění smlouvy v registru
– předpoklad první polovina
měsíce dubna 2021)

termín dokončení:

nejpozději do 120 dnů ode dne
účinnosti smlouvy

6. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení
ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění),
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky poskytnutých
za posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací
v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud
prokáže poskytnutí min.:
a) 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky byla výstavba
nebo generální rekonstrukce mostu pro motorová vozidla v minimální
hodnotě 2.500.000 Kč bez DPH/ / tyto stavební práce včetně dodávek na
1 zakázce
b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla sanace betonových povrchů
včetně výztuže v minimální hodnotě 250.000 Kč bez DPH/ tyto stavební
práce včetně dodávek na 1 zakázce
(poskytnutí požadovaných stavebních prací je možno prokázat i společně
stejnou stavební zakázkou nebo stejnými stavebními zakázkami)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to:
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a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby
v oboru mosty a inženýrské konstrukce pro stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího, kteří budou vykonávat odborné vedení provádění
stavby
b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby ověřující
výsledky zeměměřických činností
c) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného
vedení stavby u minimálně 3 dokončených stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky musela být generální rekonstrukce nebo
výstavba mostu pro motorová vozidla v minimální hodnotě 2.000.000 Kč
bez DPH/ tyto stavební práce včetně dodávek na 1 zakázce
(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat
tatáž osoba. Ostatní osoby mohou vykonávat i více shora uvedených pozic.
Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup
za stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti.)
11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 50 000 Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním
v minimální výši 1.000.000,- Kč
- záruka 60 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“
Z: vedoucí OÚR
T: 02/2021
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2856/63RM/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:
R. W., ……………………………………….
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: 09/2021
2857/63RM/2021 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji - 3. výzva“____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace ve výši 105.000,00 Kč z rozpočtu statutárního města
Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“, dle přílohy č. 1
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“,
reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, realizovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí s Moravskoslezským krajem, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692,
v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení
pověřit primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“
uložit předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: 31.10.2021
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2858/63RM/2021 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE
– IP COAL________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit pokračování v zapojení statutárního města Havířova do aktualizovaného
projektu LIFE - IP COAL s realizací aktivit, které byly přehodnoceny
dle stávající situace a aktuálních požadavků města Moravskoslezského kraje
a jsou popsány v důvodové zprávě
pověřit primátora města podpisem aktualizované Deklarace o účasti v projektu
LIFE - IP COAL ve znění přílohy č. 1
Z: vedoucí ORG
T: 03/2021
2859/63RM/2021 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov III“_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o dotaci na projekt v rámci výzvy č. 02_20_085 „Akční
plánování v území – aktivita A“ z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, prioritní osa P03: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
pověřuje
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
Z: vedoucí ORG
T: 03/2021
2860/63RM/2021 - Úklid budov – uzavření dodatků____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádosti společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava
- Moravská Ostrava, IČO: 25368907, na zvýšení ceny za úklidové služby
poskytované na základě smlouvy č. 913/ORG/07, č. 243/ORG/11
a 194/ORG/17 týkající se prostor Magistrátu města Havířova; č. 8-3/2012
týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov,
Smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové
organizace Sociální služby města Havířova a Smlouvy o dílo 31/06/OS ze dne
22. 6. 2006 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko
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2. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 8-3/2012 ze dne 12. 4. 2012 týkající
se úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov
se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní
316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu zákonného zvýšení minimální
mzdy zvýšena od 1. 3. 2021 paušální měsíční cena za úklid o částku
10 388,00 Kč bez DPH (12 569,48 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena
o částku 124 656,- Kč bez DPH (150 833,76 Kč včetně DPH)
3. uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2009 s účinností ode
dne 1. 3. 2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální
služby
města
Havířova
se
společností
MW-DIAS,
a.s.,
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým
bude z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena od 01.03.2021
paušální měsíční cena za úklid o částku 3 379,00 Kč bez DPH
(4 088,59 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena o částku 40 548,00 Kč
bez DPH (49 063,08 Kč včetně DPH)
4. uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 31/06/OS ze dne 22. 6. 2006 týkající
se úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko
se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní
316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu zákonného zvýšení minimální
mzdy zvýšena od 1. 3. 2021 paušální měsíční cena za úklid o částku 11 892,00
Kč bez DPH (14 389,32 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena
o částku 142 704,00 Kč bez DPH (172 671,84 Kč včetně DPH)
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 913/ORG/07, kterým bude od 1. 3. 2021
z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka
za úklidové služby o 6 088,03 Kč bez DPH
(roční paušální částka o 73 056,36 Kč bez DPH)
2. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 243/ORG/11, kterým bude od 1. 3. 2021
z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka
za úklidové službyo 224,10 Kč bez DPH
(roční paušální částka o 2 689,20 Kč bez DPH)
3. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 194/ORG/17, kterým bude od 1. 3. 2021
z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka
za úklidové služby o 437,87 Kč bez DPH
(roční paušální částka o 5 254,44 Kč bez DPH)
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku
č. 5 ke smlouvě č. 913/ORG/07 ze dne 28. 12. 2007
2. vedoucí organizačního odboru podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě
č. 243/ORG/11 ze dne 5. 4. 2011 a podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě
č. 194/ORG/17 ze dne 20. 3. 2017
Z: vedoucí ORG
T: 28.02.2021
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2861/63RM/2021 - Dohoda o úhradě skutečných nákladů za užívání obřadní síně___________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o úhradě skutečných nákladů za užívání obřadní síně v budově
Zámku mezi Statutárním městem Havířov a Richardem Zelinou, IČO 64148629,
U Jelena 105/3, 736 01 Havířov – Šumbark spočívající ve stanovení způsobu
a výše úhrady spotřebovaných energií, úklidu a služeb souvisejících s provozem
obřadní síně, zázemí a přístupu k obřadní síni dle Přílohy č. 1
pověřuje
vedoucí organizačního odboru statutárního města Havířov k podpisu Dohody
o úhradě skutečných nákladů za užívání obřadní síně v budově Zámku
Z: vedoucí ORG
T: 28.02.2021
2862/63RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro subjekt Nemocnice
s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24,
736 01, Havířov - Město, IČO: 00844896
2. 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. 3 o velikosti 0+1 na ulici Jožky Jabůrkové 976/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
b) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici A.S.Puškina 906/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
c) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 1121/81c, Havířov – Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
d) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1150/16, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
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e) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
f) Byt č. 9 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….
g) Byt č. 48 o velikosti 1+1 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….
h) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Hakenova 725/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
i) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 894/4, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
j) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 529/12, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
k) Byt č. 4 o velikosti 1+2 II. Ktg. na ulici Hornická 677/59,
Havířov – Prostřední Suchá,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
l) Byt č. 4 o velikosti 1+2 II. Ktg. na ulici Jarošova 749/4b,
Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
m) Byt č. 22 o velikosti 1+2 na ulici Lidická 1176/52a, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
n) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1144/1, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
o) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1016/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
p) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 999/54, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….,
2. ………………….,
3. ………………….
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q) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 476/29, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
r) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Eduarda Urxe 284/3, Havířov - Město,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
s) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 381/12, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů:
1. ………………….
t) Byt č. 31 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 289/3, 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
2863/63RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, 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. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 2. 2021 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3

2864/63RM/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 31. 3. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1
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2865/63RM/2021 - Přidělování bytů na ul. Střední 3 (ubytovna)__________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova č. 2274/50RM/2020 ze dne 13. 7. 2020, kterým
byl schválen pokyn Městské realitní agentuře, s.r.o. nenabízet k pronájmu byty
č. 251 až 255 v domě na ulici Střední 504/3 v Havířově – Šumbarku,
a to z důvodu spolupráce s Vysokou školou PRIGO
bere na vědomí
pokračování v nabízení bytů č. 251 až 255 v domě na ulici Střední 504/3
v Havířově – Šumbarku k pronájmu od 25. 1. 2021
2866/63RM/2021 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor
ve správě Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2020____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek kontrol dodržování smluvních podmínek u smluv o nájmu části
nemovité věci ve správě Městské realitní agentury, s.r.o., s tím, že bylo
zkontrolováno 30 nebytových prostor v obytných domech, 3 garáže a nebylo
zjištěno porušení sjednaných smluvních podmínek
2867/63RM/2021 - UŘ/439/MRA/20 „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8
a Palackého 2, Havířov“– výběr dodavatele___________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/439/MRA/20
„Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“
společnosti MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, 735 61 Český Těšín,
IČO: 253 94 282, s nabídkovou cenou 9 657 471,28 Kč bez DPH a
s termínem realizace 90 dní
2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky UŘ/439/MRA/20 „Výměna
oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“ takto:
2. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o, č.p. 88, 739 36 Bruzovice,
IČO: 26807947, s nabídkovou cenou 9 970 00,00 Kč bez DPH
a s termínem realizace 90 dní
3. místo: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 27776506, s nabídkovou cenou 10 157 076,46 Kč
bez DPH a s termínem realizace 90 dní
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pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 4
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/439/MRA/20 „Výměna oken a
dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“
ukládá
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění
přílohy č. 4
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 22.02.2021
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
2868/63RM/2021 - Volba přísedících okresního soudu v Karviné pro volební období
2021–2025_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zvolit pro volební období 2021–2025 níže uvedené kandidáty na funkci
přísedících u okresního soud v Karviné:
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Příjmení, jméno, titul

Trvalé bydliště
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

B. J.
D. M., Mgr.& Bc.
F. A.
F. M.
H. K.
J. V.
K. O.
K. L., Mgr.
Ing. K. J.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

K. S.
K. I.
K. J.
L. Z.
M. M., Ing.
M. N., Ing.
M. J.
N. P., Ing.
O. J.
O. V.
P. T.
R. F., Mgr.& Ing.
S. A.
S. Z.
S. J.
Š. L.
Š. Š., Mgr.
T. V.
V. M.
V. D.
V. A.
Z. L.
S. G. L. Bc.
R. J.
C. M.

2869/63RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady______________
Rada města Havířova
jako jediný společník společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U
Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 (dále jen
„společnost MRA, s.r.o.“)
žádá
1. jednatele společnosti MRA, s.r.o. o svolání jednání jediného společníka
Vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“)
v termínu dne 24.5.2021 ve 14.00 hodin v salonku l. patro v budově Zámku
Havířov na adrese K Zámečku 243/2, Havířov-Město s tímto navrženým
pořadem jednání:
1. Prezence
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele
a 2. ověřovatele zápisu
3. Schválení pořadu jednání valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o.
a stavu jejího majetku za rok 2020
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
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ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2020
6. Zpráva dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o.
za rok 2020
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2020
- o výsledcích kontrolní činnosti
7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2020
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2020,
vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
10. Různé
2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o. o účast na valné
hromadě dne 24.5.2021
ukládá
1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelům a předsedovi dozorčí
rady společnosti MRA, s.r.o.
Z: vedoucí OPS
T: 26.02.2021
2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 24.5.2021
na odbor kancelář primátora v listinné podobě
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 21.04.2021
3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 24.5.2021 na internetových
stránkách společnosti MRA, s.r.o.
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 21.04.2021
4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu
dne 24.5.2021 na odbor kancelář primátora
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 13.05.2021
5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu
dne 24.5.2021 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 17.05.2021
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2870/63RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady___________
Rada města Havířova
jako jediný společník společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem
Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen
„společnost Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“)
žádá
1. jednatele společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. o svolání jednání
jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná
hromada“) v termínu dne 24.5.2021 ve 14.20 hodin v salonku l. patro v budově
Zámku Havířov na adrese K Zámečku 243/2, Havířov-Město s tímto
navrženým pořadem jednání:
1. Prezence
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele
a 2. ověřovatele zápisu
3. Schválení pořadu jednání valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Restaurace Radnice Havířov,
s.r.o. a stavu jejího majetku za rok 2020
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok
2020
6. Zpráva dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti Restaurace Radnice
Havířov, s.r.o. za rok 2020
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2020
- o výsledcích kontrolní činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Restaurace Radnice Havířov,
s.r.o. za rok 2020
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Restaurace Radnice Havířov,
s.r.o. za rok 2020, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu
na zisku
9. Různé
2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.
o účast na valné hromadě dne 24.5.2021
ukládá
1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednateli společnosti Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o.
Z: vedoucí OPS
T: 26.02.2021
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2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 24.5.2021 na odbor
kancelář primátora v listinné podobě
Z: jednatel Restaurace
Radnice Havířov,
s.r.o.
T: 21.04.2021
3. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu dne
24.5.2021 na odbor kancelář primátora
Z: jednatel Restaurace
Radnice Havířov,
s.r.o.
T: 13.05.2021
4. předat podepsané materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu dne
24.5.2021 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě
Z: jednatel Restaurace
Radnice Havířov,
s.r.o.
T: 17.05.2021
2871/63RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady_______
Rada města Havířova
jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“)
žádá
1. představenstvo společnosti HTS, a.s. o svolání jednání jediného akcionáře
vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“)
v termínu dne 24.5.2021 v 14:40 hodin v budově Zámku Havířov na adrese
K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov-Město, s tímto navrženým pořadem valné
hromady:
1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele
a 2. ověřovatele zápisu
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu
jejího majetku za rok 2020
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2020
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6. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
- o její kontrolní činnosti za rok 2020
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2020
7. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2020
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2020 včetně
stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
10. Různé
2. členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti HTS, a.s.
o účast na valné hromadě dne 24.5.2021
ukládá
1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva,
předsedovi dozorčí rady a řediteli společnosti HTS, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 26.02.2021
2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 24.5.2021
na odbor kancelář primátora v listinné podobě
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 21.04.2021
3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne 24.5.2021
na internetových stránkách společnosti HTS, a.s.
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 21.04.2021
4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady
dne 24.5.2021 na odbor kancelář primátora
Z: předseda
předst. HTS, a.s.
T: 13.05.2021
5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady
dne 24.5.2021 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě
Z: předseda
předst. HTS, a.s.
T: 17.05.2021

60
USNESENÍ
z 63. schůze Rady Města Havířova
konané dne 15.02.2021

2872/63RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady_______________
Rada města Havířova
jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka
1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“)
žádá
1. představenstvo společnosti TSH a.s. o svolání jednání jediného akcionáře
vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“)
v termínu dne 24.5.2021 v 15:00 hodin v budově Zámku Havířov na adrese K
Zámečku 243/2, 736 01 Havířov-Město, s tímto navrženým pořadem valné
hromady:
1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele
a 2. ověřovatele zápisu
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s.
a stavu jejího majetku za rok 2020
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2020
6. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2020
- o výsledcích kontrolní činnosti
7. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020
a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2020
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2020 včetně
stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
10. Různé
2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti TSH a.s. o účast
na valné hromadě dne 24.5.2021
ukládá
1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, předsedovi
dozorčí rady a řediteli společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 26.02.2021
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2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 24.05.2021
na odbor kancelář primátora v listinné podobě
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 21.04.2021
3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne 24.05.2021
na internetových stránkách společnosti TSH a.s.
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 21.04.2021
4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady
dne 24.05.2021 na odbor kancelář primátora
Z: předseda
předst. TSH a.s.
T: 13.05.2021
5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady
dne 24.05.2021 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě
Z: předseda
předst. TSH a.s.
T: 17.05.2021
2873/63RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady společnosti
Technické služby Havířov a.s.______________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti
Technické služby Havířov a.s., se sídlem: Havířov-Město, Karvinská 1461/66,
PSČ 736 01, IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece
bere na vědomí
zvolení pana Ing. J. S. do funkce předsedy dozorčí rady TSH a.s.
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2874/63RM/2021 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem
za rok 2020 a sazebník úhrad na rok 2021____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem za rok
2020 dle přílohy č. 1
schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2021 dle přílohy č. 2
ukládá
1. zveřejnit Výroční zprávu na www města a ve vstupní hale Radnice
Z: vedoucí OKP
T: 28.02.2021
2. zveřejnit Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb. a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2021 na internetových stránkách
města, a na veřejně přístupném místě v budově Radnice a všech služebnách
Městské policie Havířov po celou dobu jeho platnosti
Z: vedoucí OPS
vedoucí OŽP
T: 28.02.2021
2875/63RM/2021 - Rezignace členů výboru ZMH a komise RMH_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rezignaci Ing. J. D. a J. N. na funkci člena finančního výboru
Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy
zvolit členem finančního výboru Zastupitelstva města Havířova Ing. R. Ch. a Bc.
A. O.
bere na vědomí
rezignaci J. N. na funkci člena sociální a zdravotní komise Rady města Havířova
dle Přílohy
jmenuje
členkou sociální a zdravotní komise Rady města Havířova Mgr. A. Z.
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2876/63RM/2021 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2020_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2020.
2877/63RM/2021 - Změna ve složení Komise pro občanské záležitosti RMH________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci paní L. S. G., členky Komise pro občanské záležitosti Rady města
Havířova ke dni 20. ledna 2021 z rodinných důvodu
2878/63RM/2021 - Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 01.03.2021__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se
bude konat dne 01.03.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle přílohy.
2879/63RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení odměny jednateli_______________
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),
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO:
25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle
C, vložka 17305 (dále jen „společnost“)
volí
2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece
bere na vědomí
návrh dozorčí rady společnosti proplatit jednateli společnosti jednorázovou
odměnu za práci v roce 2020 dle přílohy č. 1
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schvaluje
vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti v souladu s návrhem
dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 1
Z: jednatel společnosti
T: 2/2021

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

Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r.
náměstek primátora
pro investice a chytré město

K bodu č. 84 - Vyvěšení tibetské vlajky - pořadu 63. schůze RMH, konané 15.02.2021, nebylo
přijato usnesení
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