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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.04.2021  

 

 
2991/67RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021 

 
2992/67RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 66. schůze RMH, konané dne 22.03.2021 

 
2993/67RM/2021 - Schválení pořadu 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021 

 
2994/67RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 67. RMH 
 
2995/67RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov   

 
2996/67RM/2021 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2021 
 
2997/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 

 
2998/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města  

 
2999/67RM/2021 - Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených  

příspěvkových organizací 

 
3000/67RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce  

MŠ Čs. armády Havířov 

 
3001/67RM/2021 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

prostředky v MŠ „U kamarádů“ Havířov – kontrolní zjištění 

  
3002/67RM/2021 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2021 – MŠ Balzacova Havířov 

 
3003/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ F. Hrubína  

„Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“ 

 
3004/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Na Nábřeží  

„Modernizace odborných učeben“ 

 
3005/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Frýdecká  

„V přírodní zahradě poznáváme, učíme se, pracujeme“ 

 
3006/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu MŠ Přímá  

„Zahrada – příroda v mateřské škole“ 

 
3007/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti dotaci – Polská škola Havířov 
 
3008/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního 

majetku – MŠ Balzacova Havířov 

 
3009/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ Mládežnická Havířov 
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3010/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ Moravská Havířov 

 
3011/67RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO  

za 2. pololetí roku 2020  

 
3012/67RM/2021 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli  

příspěvkové organizace       

 
3013/67RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům  

příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2020  

 
3014/67RM/2021 - Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených  

příspěvkových organizací 

 
3015/67RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov  

 
3016/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu  

z grantového programu MONETA 

 
3017/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu 

 
3018/67RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního 

majetku Domova seniorů Havířov 

 
3019/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
3020/67RM/2021 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 

 
3021/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
3022/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu 

 
3023/67RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci programu  

Globus Lepší svět 

 
3024/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
3025/67RM/2021 - Ostraha objektů Kulturního domu Radost a Kulturního domu  

Petra Bezruče   

 
3026/67RM/2021 - Uplatnění inflace za rok 2020  

 
3027/67RM/2021 - Souhlas s jednodenním užíváním části budovy bývalé ZŠ Mánesova 
 
3028/67RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí 
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3029/67RM/2021 - Přijetí daru movitých věcí od Moravskoslezského kraje 

 
3030/67RM/2021 - Žádost o snížení nájemného z prostor sloužících k podnikání 

 
3031/67RM/2021 - Záměr pronájmu garáží 

 
3032/67RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

 
3033/67RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 

 
3034/67RM/2021 - Žádost o převedení nájmu na společnost  

 
3035/67RM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly 

 
3036/67RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 3. část“  

 
3037/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s. 
 
3038/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti  
 
3038/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti  
 
3039/67RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 

3040/67RM/2021 - Souhlas s podnájmem části pozemku parc. č. 511/58, k. ú. Bludovice 
 
3041/67RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice 
 
3042/67RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 464/121, k. ú. Bludovice 
 
3043/67RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/57, k. ú. Prostřední Suchá 
 
3044/67RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4 nebo 1952/1,  

k. ú. Dolní Suchá 
 
3045/67RM/2021 - Prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 1319/1, k. ú. Prostřední Suchá 
  
3046/67RM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 
 
3047/67RM/2021 - Poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou  

činnost na území města Havířova  
 

3048/67RM/2021 - Záměr prodeje pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 
 
3049/67RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             
 
3050/67RM/2021 - Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá             
 
3051/67RM/2021 - Výpůjčka a výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně, pro přístřešek MHD               
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3052/67RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny 
 

3053/67RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  
organizaci SSRZ Havířov 
 

3054/67RM/2021 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
za rok 2020 
 

3055/67RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 22. – 52.  
 
3056/67RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3057/67RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3058/67RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  

3059/67RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru  
„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“  
 

3060/67RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
 
3061/67RM/2021 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
     

3062/67RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 
 
3063/67RM/2021 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“  

– zahájení zadávacího řízení 
 

3064/67RM/2021 - „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) – zahájení zadávacího  
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

3065/67RM/2021 - Grantové řízení „Oranžové hřiště 2021“ (financováno Nadací ČEZ)  
– předložení žádosti o nadační příspěvek 
 

3066/67RM/2021 - Informace o změně financování projektu „26 let spolupráce měst  
Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 
 

3067/67RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 
 
3068/67RM/2021 - Žádost o převod smluvního vztahu o pronájmu elektromobilu 
 
3069/67RM/2021 - Schválení uzavření smlouvy na audit výpočetní techniky a operačních  

systémů u příspěvkových organizací  
 

3070/67RM/2021 - Mobilní služby Havířov 2021-2022 
 
3071/67RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření smlouvy se společností  

Technické služby Havířov a.s. 
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3072/67RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši 
500 tis. Kč pro Nadační fond TEPLO  NA  DLANI  
 

3073/67RM/2021 - Poskytnutí peněžitého daru – Cena města Havířova za rok 2020 
 
3074/67RM/2021 - Schválení dodatku č. 1 k prohlášení o spolupráci s ČEZ ESCO, a.s. 
 
3075/67RM/2021 - Využití výpravní haly železniční stanice Havířov 
 
3076/67RM/2021 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“– zahájení  

zadávacího řízení 
 

3077/67RM/2021 - ZPŘ/80/OÚR/21 - „Parkoviště Majakovského Havířov“ - rozhodnutí  
o výběru a uzavření smlouvy  
 

3078/67RM/2021 - Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  
dne 26.04.2021 
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U S N E S E N Í 
z 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.04.2021  

 
2991/67RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 67. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 12.04.2021 

        Ing. Pavla RAPANTA, MBA 

 

 
2992/67RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 66. schůze RMH, konané dne 22.03.2021_______ 
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 66. schůze RMH, která se konala  

dne 22. března 2021 

 

 
2993/67RM/2021 - Schválení pořadu 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 12. dubna 2021 

dle přílohy upravené takto: 

- vypuštění bodu č. 81 – CEVYKO a.s. – splacení peněžitého vkladu na zvýšení  

základního kapitálu 

 

 

2994/67RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 67. RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

1985/44RM/2020 Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby 

„Přednádražní prostor Havířov“ 
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2650/59RM/2020 Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku parc. 

č. 1793, k. ú. Dolní Suchá 

2816/63RM/2021 Výpůjčka a služebnost inženýrské sítě pro účely výstavby 

veřejného osvětlení 

2859/63RM/2021 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“ 

2975/66RM/2021 Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

 

v y p o u š t í 

 

2742/62RM/2021 Služebnost inženýrské sítě - kanalizace umístěné na 

pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá 

2801/63RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

PODA a.s. 

2806/63RM/2021 Pronájem části nemovité věci 

2812/63RM/2021 Pronájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark 

2822/63RM/2021 Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta 

v r. 2021 

2842/63RM/2021 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2850/63RM/2021 OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve 

statutárním městě Havířov“ - rozhodnutí o vyloučení, 

výběru a uzavření smlouvy 

2867/63RM/2021 UŘ/439/MRA/20 „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava 

Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“– výběr dodavatele 

2902/64RM/2021 Odprodej notebooku 

2951/66RM/2021 Prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  4022,  

k. ú. Havířov-Město 

2955/66RM/2021 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele MŠ Petřvaldská Havířov 

2966/66RM/2021 VZ/52/OÚR/21 – „Oprava mostu M10 na ul. Na 

Kempách“ (číslo stavby 18054) – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky 

2967/66RM/2021 VZ/50/OÚR/21 – „Parkoviště nad letním kinem“ (číslo 

stavby 20037) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

2974/66RM/2021 Pronájem movitých věcí budovy zámku 

2980/66RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce 

Těrlicko pro rok 2021 a uzavřením smlouvy 

 

 
2995/67RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov______   

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014  

vyřazení a ekologickou likvidaci zastaralého a nefunkčního dlouhodobého 

majetku a jeho následné vynětí z evidence ve správě Městské policie Havířov, 

se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1474/1a  
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část Městského kamerového dohlížecího systému  

inv. č. 000000039409, rok pořízení 2015 

kamera č. 2-1, z ul. Moskevská 1124/2a, Havířov-Město,  

v hodnotě 99 835,40 Kč vč. DPH 

kamera č. 2-4, z ul. Kpt. Jasioka 685/57, Havířov-Šumbark,  

v hodnotě 98 031,60 Kč vč. DPH 

kamera č. 3-4, z ul. Obránců Míru, Havířov-Šumbark,  

v hodnotě 100 546,33 Kč vč. DPH    

Z: ředitel MP 

T: 15.05.2021 

 

 
2996/67RM/2021 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2021_______ 
 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2021, dle přílohy č. 1  

 

 
2997/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací města Základní 

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

 

poskytovatel dotace:                  Nadace ČEZ 

název operačního programu:     Zaměstnanecké granty 

název projektu:                 Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků 

v podmínkách prezenční a distanční 

výuky 

požadovaná výše dotace:           30 000,00 Kč 

spolufinancování:                      bez spolufinancování 
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2998/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262 

 

poskytovatel dotace:              Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 465 255,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

2. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

IČO: 70958297 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 300 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

3. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 110 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

4. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814, okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 441 831,60 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 
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5. Základní škola F. Hrubína, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723                                

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 97 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

6. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá, U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203   

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 208 700,10 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

7. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace  

IČO: 61988588 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 80 031,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

 

8. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513   

 

poskytovatel dotace:    Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 324 135,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 
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9. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 265 893,60 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

10. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

   příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

poskytovatel dotace:      Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:     Poskytování bezplatné stravy dětem  

   ohroženým chudobou ve školách z prostředků  

   OP PMP v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace:   370 468,35 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

 
2999/67RM/2021 - Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených  

příspěvkových organizací__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědom í  

 

podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2020 

příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v přílohách č. 1 - 39 

 

s ch va lu j e  

 

účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020 příspěvkových 

organizací zřízených městem 

 

1.   Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 

2.   Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 

3.   Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 

4.   Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 

5.   Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 

6.   Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 

7.   Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, 

      IČO: 70958254 

8.   Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 

9.   Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

10. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,  

   příspěvková organizace, IČO: 70958289 
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11. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,  

      příspěvková organizace, IČO: 70958220 

12. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 

13. Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 

14. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace, IČO: 61988588 

15. Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297 

16. Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 

17. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894,  

příspěvková organizace, IČO: 70958262 

18. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 

19. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

21. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 

23. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, 

IČO: 62331221 

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

příspěvková organizace, IČO: 62331248 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 

26. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 

27. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723 

28. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,  

Příspěvková organizace, IČO: 70958114 

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

IČO: 48805424 

30. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284  

okres Karviná, IČO: 4880551 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

32. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

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

IČO: 48805475 

34. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

35. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 

36. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 
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37. Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250 

38. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 

39. Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985 

 

v rozsahu příloh č. 1–39 

 

uk lád á  

 

vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2020 

příspěvkových organizací zřízených městem 

                                                                                                      Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                   T: duben 2021 

  

p ov ěřu j e  

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem protokolů o schválení 

účetních závěrek 

 

 
3000/67RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce  

MŠ Čs. armády Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Havířov – Město Čs. armády 5/201, 

IČO: 61988561 paní Renátě Klusákové od 1. 5. 2021 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov – Město Čs. 

armády 5/201, IČO: 61988561 

Z: vedoucí OŠK 

         T: duben 2021 

 

 
3001/67RM/2021 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

prostředky v MŠ „U kamarádů“ Havířov – kontrolní zjištění_____________ 

  

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

obsah Protokolu č. 2/2021 vyhotoveného dne 5. 2. 2021 kontrolní skupinou 

oddělení kontroly a interního auditu odboru kancelář primátora Magistrátu města 

Havířova dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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u k l á d á 

 

1. příspěvkové organizaci Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí,  

Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 v souladu 

s ustanoveními § 28 odst. 10 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod  

do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně ve výši 12 600,00 Kč  

 

2. odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat organizaci  

Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, 

příspěvková organizace oznámení o uložení odvodu za porušení rozpočtové 

kázně v souladu s usnesením Rady města Havířova   

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: duben 2021 

 

 
3002/67RM/2021 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2021 – MŠ Balzacova Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 

2/1190, IČO: 61988685 o dokrytí úvazku a mzdových prostředků ve školní 

jídelně a o snížení finančních prostředků přidělených do OON z rozpočtu 

zřizovatele na výkon nutričního terapeuta (viz Příloha č. 1) 

schválit Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685: 

1. navýšení příspěvku na provoz ve výši 126 000,00 Kč na náklady související  

s dokrytím úvazku a mzdových prostředků ve školní jídelně 

2. snížení příspěvku na provoz ve výši 6 000,00 Kč z důvodu ukončení výkonu  

nutričního terapeuta  

uložit ekonomickému odboru zapracovat: 

1. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2021 snížení výdajové části rozpočtu  

odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 120 000,00 Kč 

2. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2021 navýšení příspěvku na provoz  

Mateřské škole Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190 výši 120 000,00 Kč  

 

 
3003/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ F. Hrubína  

„Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“________________________ 

 

Radaměsta Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

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

příspěvková organizace, IČO: 61988723 na základě vydané Registrace akce  

a rozhodnutí o poskytnutí dotace takto: 
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Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 38561/202-55/1  

o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 

17. 7. 2020 na realizaci projektu „Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 7 648 108,84 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. 3 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 

 s příspěvkovou organizací  

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy  

o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 

2021 poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci, zvýšení příspěvku  

na provoz a investičního příspěvku výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2021 

 

 
3004/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Na Nábřeží  

„Modernizace odborných učeben“___________________________________ 

 

Radaměsta Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město 

Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271 na základě vydané 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace takto: 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 37176/2020-55/1  

o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj 

ze dne 2. 7. 2020 na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben“  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 4 690 194,30 Kč dle přílohy č. 1 na dobu do 31. 3. 2022 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací  

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy  

o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 

2021 poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci, zvýšení příspěvku na 

provoz a investičního příspěvku výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2021 
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3005/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Frýdecká  

„V přírodní zahradě poznáváme, učíme se, pracujeme“_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov 

Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 na základě 

vydaného Rozhodnutí takto: 

Rozhodnutí č. 1190700382 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu „V přírodní zahradě 

poznáváme, učíme se, pracujeme“  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 273 369,34 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 31. 8. 2022 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací  

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy  

o poskytnutí bezúročné návratné finančnívýpomoci  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III.  

na rok 2021 poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci výše uvedené 

příspěvkové organizaci 

Z: vedoucí EO 

T: červen 2021 

 

 
3006/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu MŠ Přímá  

„Zahrada – příroda v mateřské škole“________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, 

příspěvková organizace, IČO: 70958246 na základě vydaného Rozhodnutí takto: 

Rozhodnutí č. 1190700103 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu „Zahrada – příroda 

v mateřské škole“  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 344 315,45 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 31. 8. 2022 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 
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3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  
s příspěvkovou organizací  

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy  
o poskytnutí bezúročné návratné finančnívýpomoci  
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 
2021 poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci výše uvedené 
příspěvkové organiazci 

Z: vedoucí EO 
T: červen 2021 

 

 
3007/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti dotaci – Polská škola Havířov_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  
a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, 
příspěvková organizace, IČO: 75027577 

 
poskytovatel dotace:   Evropský a strukturální investiční fond 
název projektu:    Polská škola Havířov 80 
celkové náklady projektu:  536 500,00 Kč 
požadovaná výše dotace:   536 500,00 Kč 
spolufinancování:    bez spoluúčasti 

 

 
3008/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního 

majetku – MŠ Balzacova Havířov___________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov – Podlesí  
Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 
 
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky z rezervního 
fondu do fondu investic ve výši 100 000,00 Kč na nákup elektrické 
dvoutroubové pece s podstavcem.   

 
2. vyřazení investičního majetku chladící zařízení – lednice Bolarus ze školní  

jídelny odloučeného pracoviště MŠ Kosmonautů 1319/4  
736 01 Havířov-Podlesí, inventární číslo DHM-HMI 3, v pořizovací ceně 
42 245,00 Kč včetně DPH 

 
3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně do 100 000,00 Kč  

včetně DPH: elektrická dvoutroubová pec s podstavcem do školní jídelny MŠ 
Balzacova Havířov 
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3009/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ Mládežnická Havířov_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 

11/15645 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114  

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 260 000,00 Kč na pořízení spotřebičů do školní 

kuchyně 

 

2. vyřazení investičního majetku – sporák plynový, rok pořízení 2003, DHM/36  

v celkové hodnotě 50 353,38 Kč včetně DPH 

  

3. pořízení investičního majetku, a to: 

- Škrabka zeleniny v pořizovací ceně 52 000,00 Kč včetně DPH 

- Chladící vitrína v pořizovací ceně 50 000,00 Kč včetně DPH 

- Sporák plynový v pořizovací ceně 95 000,00 Kč včetně DPH 

- Lednice dvoudveřová 2ks v pořizovací ceně 100 000,00 Kč včetně DPH  

(1ks 50,00 tis. Kč) 

 

 
3010/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ Moravská Havířov____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark  

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

 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních 

prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 450 000,00 Kč na 

pořízení konvektomatu CONVOTHERM s patentovaným „uzavřeným 

systémem“  

 

2. vyřazení investičního majetku – elektrický konvektomat FAGOR,  

ev. č. DHM/220/033, rok pořízení 1997, zůstatková cena 0,00 Kč 

 

3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 700 000,00 Kč včetně DPH: 

elektrický konvektomat CONVOTHERM s patentovaným „uzavřeným 

systémem“ do školní jídelny  
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3011/67RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO  

za 2. pololetí roku 2020____________________________________________  

 

Rada města Havířova   

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

- Městská knihovna Havířov, IČO 00601250 (dále jen „MK“), 

- Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985 (dále jen „MKS“), 

- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754  

(dále jen „SSRZ“), 

za rok 2020 dle přílohy č. 1 

 

2. přehled činnosti příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ  

za 2. pololetí roku 2020, včetně stanovisek odborů MMH, dle přílohy č. 2  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ 

– za 2. pololetí roku 2020 dle upravené přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO 

 

   Z: vedoucí OŠK 

   T: duben 2021 

 

 
3012/67RM/2021 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli  

příspěvkové organizace____________________________________________       

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních  

a rekreačních zařízení, a to od 14. 4. 2021 ve výši dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr řediteli příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

                                                                                          

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                     T: 14. dubna 2021 
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3013/67RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům  

příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2020______________________  

 

Rada města Havířova   

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

- Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 (dále jen „SSmH“), 

- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243  

(dále jen „DSH“),  

- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 (dále jen „SANTÉ“) za rok 2020 dle přílohy č. 1 

 

2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 2. pololetí roku 2020 

včetně stanoviska odboru sociálních věcí dle přílohy č. 2  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - SSmH, DSH  

a SANTÉ za 2. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO 

 

Z: vedoucí OSV 

T: duben 2021 

 

 
3014/67RM/2021 - Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených  

příspěvkových organizací__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2020 

příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1 - 3 

 

s c h v a l u j e 

 

účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020 příspěvkových 

organizací zřízených městem 

 

1. Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 

2. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243 

3. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 

 

v rozsahu příloh č. 1 - 3 
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u k l á d á 

 

vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2020 

příspěvkových organizací zřízených městem 

 

Z: vedoucí OSV 

 T: duben 2021 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem protokolů o schválení 

účetních závěrek 

 

 
3015/67RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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: 

 

1. snímače ledu ultrazvukového 

inventární číslo:  220056 

datum pořízení:  16. 12. 2004 

pořizovací cena:  43 792,00 Kč 

zůstatková cena:  0,00 Kč 

způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

2. notebooku HM Compaq nc8430 

inventární číslo:  220073 

datum pořízení:  9. 3. 2007 

pořizovací cena:  53 344,53 Kč 

zůstatková cena:  0,00 Kč 

způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

 
3016/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu  

z grantového programu MONETA__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání grantové žádosti o podporu 

projektu s názvem „Virtuální zážitky pro uživatele střediska Helios Domova 
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seniorů Havířov“ ve výši 40 000,00 Kč z Regionálního grantového Programu 

podpory potřebných MONETA 

 

Z: ředitel DsH 

T: duben 2021 

 

 
3017/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu na úhradu výdajů, které vznikly v důsledku povinného 

testování na základě usnesení vlády ČR 

 

Z: ředitel DsH  

   T: duben 2021 

 

 
3018/67RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního 

majetku Domova seniorů Havířov___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ:75139243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelného (nepoužitelného) vlastního investičního majetku v celkové 

pořizovací hodnotě 325 010 Kč, a to program SQL 2008 OLP pořízeno 2010, 

pořizovací cena 224 750 Kč, inv. č. DHS1000344 a program Win SBS 2008 

OLP, pořízeno 2010, pořizovací cena 100 260 Kč, inv. č. DHS1000343 

 

Z: ředitel DsH  

T: duben 2021 
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3019/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________ 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov, Jaroslava Seiferta 

1530/14, Havířov-Město, IČ: 75139243, ve výši 44.475.000,00 Kč a uzavření 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 
p o v ě ř u j e 

 

ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

Z: ředitel DsH 

T: květen 2021 

 

 
3020/67RM/2021 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcných darů ve výši 

22.239,80 Kč od dárce Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 

796 01 Prostějov, IČO: 47675934 a daru ve výši 900,00 Kč od dárce Hana 

Szabová STANKY HAGO, se sídlem Veľký Lapáš 846, PSČ 951 04,  

IČO: 75139243 

Z: ředitel DsH  

T: duben 2021 

 

 
3021/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, 

Přemyslova 1618/12, 736 01  Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, ve výši  

14 779 000,00 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 
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p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  

Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje 

Z: ředitel SSmH 

T: červen 2021 

 

 
3022/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizací města Sociální služby města Havířova, Přemyslova 

1618/12, Havířov – Podlesí (IČ: 60337583), podání žádosti o ex-post dotaci ze 

státního rozpočtu na úhradu výdajů, které vznikly v důsledku testování návštěv 

střediska Respitní péče na základě usnesení vlády ČR ve výši 36 860,00 Kč 

 

Z: ředitel SSmH 

T: duben 2021 

 

 
3023/67RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci programu  

Globus Lepší svět_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  

IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci v rámci programu Globus Lepší svět, 

pořádaný firmou Globus ČR, v. o. s., se sídlem: Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 

9 – Čakovice, IČ: 634 73 291 ve výši 100 000,- Kč. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 67. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 12.04.2021 

26 

3024/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  

IČ: 00847470, přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly  

313 – MPSV státního rozpočtu, ve výši 13 956 000,- Kč a uzavření Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

p o v ě ř u j e  

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2021 

 

  
3025/67RM/2021 - Ostraha objektů Kulturního domu Radost a Kulturního domu  

Petra Bezruče____________________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985, uzavření Dodatků  

č. 2 ke Smlouvám o poskytování bezpečnostních služeb – zvýšení na cenu  

143 Kč bez DPH za hodinu a osobu fyzické ostrahy majetku a provozu objektů 

Kulturní dům Radost, ul. Alšova 234/11, Havířov a Kulturní dům Petra Bezruče, 

ul. Hlavní třída 246/31a, Havířov - s poskytovatelem Security Redon Plus, s.r.o., 

IČO: 258 86 177   

 

 
3026/67RM/2021 - Uplatnění inflace za rok 2020_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e    

 

uplatnění inflace nájemného u prostor sloužících k podnikání o průměrnou inflaci 

stanovenou ČSÚ za rok 2020 ve výši 3,2 % v roce 2021, která měla být uplatněna 

od 1. 7. 2021 u prostor sloužících k podnikání v budovách ve vlastnictví města  
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3027/67RM/2021 - Souhlas s jednodenním užíváním části budovy bývalé ZŠ Mánesova______ 
 

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

 

panu Bc. V. H., bytem ……………………………, bezplatné jednodenní užívání 
části budovy bývalé ZŠ Mánesova 1102/1, Havířov-Město, za účelem natočení 
klipu amatérské kapely Soul Massacre, za dohodnutých podmínek: 
- část budovy bude žadatel užívat bezplatně, 
- část budovy bude žadatel užívat za účelem natočení klipu a ponese veškerou  

odpovědnost za osoby, které se budou natáčení účastnit, 
- část budovy bude žadatel užívat jeden den, 
- přesný termín oznámí předem správci budovy MRA, 
- žadateli umožní vstup do budovy MRA, správce budovy, 
- v budově je odpojena voda, žadatel bere na vědomí zákaz používání  

sociálních zařízení, 
- MRA souhlasí s umístěním el. agregátu v části budovy po dobu natáčení, 
- žadatel upozorní po natáčení MRA, pokud zjistí rozbitá okna a vstupní dveře,  
- žadatel bere na vědomí, že v budově je uložen materiál PČR a bere na vědomí,  

že ho nemůže užívat, 
- žadatel bere na vědomí, že nesmí dojít ke zničení mozaik, plošiny a hodin  

v budově, 
 

 
3028/67RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí_____________________________________ 
 

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

 

1. prodloužení pronájmu části nemovité věci-nebytového prostoru v suterénu 
obytného domu ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, které slouží  
jako poradenské centrum KHAMORO, Sociálním službám města Havířova, 
IČO: 60337583 do 30.06.2022 s tím, že ostatní podmínky nájemní smlouvy 
zůstávají stejné 

 
2. pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 15,66 m2 ¨ 

v suterénu obytného domu ul. Jedlová 494/4, Havířov-Šumbark,  
paní E. P., bytem ……………………………, jako sklad pro vlastní potřebu 
za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok vč. DPH, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
3. pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 19,20 m2  

v suterénu obytného domu ul. Dlouhá třída 476/29, Havířov-Město,  
panu S. M., bytem ……………………………, jako sklad pro vlastní potřebu 
za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok vč. DPH, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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3029/67RM/2021 - Přijetí daru movitých věcí od Moravskoslezského kraje_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru movitých věcí v celkové 

pořizovací ceně 2.287.871,40 Kč, specifikované v příloze, od 

Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692 a v hospodaření organizace Střední 

škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, 

Havířov-Šumbark do vlastnictví statutárního města Havířova 

 

 
3030/67RM/2021 - Žádost o snížení nájemného z prostor sloužících k podnikání____________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného za užívání nebytových prostor - prodejna elektro  

na ul. Dlouhá třída 473/23 o výměře 130,45 m2 společnosti KLERO spol. s r. o., 

IČO: 60323981 

 

 
3031/67RM/2021 - Záměr pronájmu garáží___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 18 m2 nacházející  

se v objektu na ul. Kubelíkova 1317/1 v Havířově-Podlesí panu Z. B.,  

bytem …………………………….., a to do doby započetí rekonstrukce objektu 

 

obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 48 m2 nacházející 

se v objektu na ul. Kubelíkova 1317/1 v Havířově-Podlesí, a to nejdříve od 

01.06.2021 do doby započetí rekonstrukce objektu 

 

 
3032/67RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu_____________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře 38,64 m2, nebytový 

prostor v suterénu obytného domu ul. Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark,  

z nájemkyně p. Ivety F., IČO: 73929671, na paní Evu D.,  

IČO: 68896506 
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s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.05.2021 

účel: provoz nehtového studia,pedikúry, masáže, kadeřnictví, butik 

 

 
3033/67RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře  

7,40 m2 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 536/2, Havířov-Šumbark, 

společnosti ARTFOR production, s.r.o. IČO: 27847136 jako sklad pro prodejnu 

zdravotních potřeb 

 

 
3034/67RM/2021 - Žádost o převedení nájmu na společnost_____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost pana Jiřího B., IČO: 46110356, nájemce nebytových prostor v suterénu 

obytného domu na ul. Chrpová 536/2, Havířov-Šumbark o převedení nájmu na 

společnost ARTFOR production s.r.o., IČO: 27847136, zast. jednatelem panem 

Jiřím B., současným nájemcem 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 39,17 m2 v suterénu 

obytného domu ul. Chrpová 536/2, Havířov-Šumbark společnosti ARTFOR 

production s.r.o. IČO: 27847136, jako prodejnu zdravotních potřeb,  

za podmínek: 

- nájemné 294,00 Kč/m2/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.05.2021 

 

 
3035/67RM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly______ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 2324, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 

1102,  část  pozemku parc. č. 2323, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 

4.811 m2, část pozemku parc. č. 2326, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 660 m2, 
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vše v k. ú. Havířov-město (Příloha č. 1 Předmět prodeje),  investorovi - 

kupujícímu HC Wolves Český Těšín z. s., se sídlem Svojsíkova 833,  

737 01 Český Těšín, IČO: 05105561 za účelem vybudování víceúčelové haly 

s ledovou plochou, včetně zázemí a parkovacích míst (dále jen „Sportovní 

zařízení“) za podmínek: 

A. Prodej pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město včetně budovy  

za podmínek: 

1. S investorem – kupujícím město Havířov uzavře kupní smlouvu na  

pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, 

jehož součástí je budova č. p. 1102, k. ú. Havířov-město (dále jen „Kupní 

smlouva“), v termínu do 2 měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem 

města. Kupní smlouva na prodej pozemku bude uzavřena za účelem 

výstavby a následného provozování Sportovního zařízení. 

2. Kupní cena pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, včetně budovy  

č. p. 1102, činí 3.435.325,00 Kč včetně DPH. Z toho kupní cena pozemku 

parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město činí po dokončení demolice budovy č. 

p. 1102 částku 3.435.324,00 Kč včetně DPH a kupní cena budovy č. p. 

1102 je stanovena dohodou smluvních stran na 1,00 Kč včetně DPH. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- aktuální stav budovy čp. 1102 je ve velice špatném technickém stavu,  

budova čp. 1102 je určena k demolici (byly vydány pravomocné 

souhlasy s odstraněním stavby) a náklady na demolici a odklizení 

materiálu a odpadu, náklady na úpravu terénu po odstranění budovy čp. 

1102 jsou pro město ekonomicky nevýhodné,  

- budovu čp. 1102 nelze využít pro podnikatelský záměr kupujícího, který  

bude muset stavbu odstranit na vlastní náklady, aby zrealizoval svůj 

záměr na prodávaném pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, 

- pozemek parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město je využitelný po odstranění  

budovy čp. 1102, 

- vybudování a zajištění Sportovního zařízení přispěje k rozvoji sportu na  

území města a naplnění koncepce města v této oblasti, 

- dojde k rozvoji lokality a vytvoření nových pracovních míst. 

3. Investorovi – kupujícímu bude odprodána kompletní projektová  

dokumentace na demolici budovy, včetně pravomocných souhlasů 

s odstraněním staveb „demolice objektu ZŠ Mánesova, Havířov, Město č. 

p. 1102, Mánesova 1“. 

4. Celková kupní cena se skládá z kupní ceny za pozemek parc. č. 2324,  

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, k. ú. Havířov-město, jehož 

součástí je budova s číslem popisným 1102 ve výši 3.435.325,00 Kč 

včetně DPH a z ceny za kompletní projektovou dokumentaci na demolici 

budovy č. p. 1102 ve výši 542.872,25 Kč včetně DPH, celkem kupní cena 

činí 3.978.197,25 Kč včetně DPH. 

5. Investor – kupující do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy složí na účet  

města Havířov kupní cenu dle bodu 4. Návrh na vklad Kupní smlouvy 

bude podán do 10 dnů od připsání kupní ceny v plné výši. Nebude-li kupní 

cena uhrazena ve sjednaném termínu, je město Havířov oprávněno od 

Kupní smlouvy odstoupit. 

6. Investor – kupující uhradí poplatky související s návrhem na vklad do  

katastru nemovitostí.  
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7. Investor – kupující provede demolici budovy č. p. 1102, s výjimkou  

pavilonu VS, kde se nachází trafostanice (Příloha č. 2 Situace), v termínu 

do 2 let od uzavření Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2324, jehož 

součástí je budova s číslem popisným 1102, k. ú. Havířov-město, na 

vlastní náklady. 

8. V případě, že investor – kupující nezrealizuje demolici do 2 let od  

uzavření Kupní smlouvy, odstoupí město Havířov od uzavřené Kupní 

smlouvy a investor – kupující uhradí městu Havířov smluvní pokutu ve 

výši 1.000.000,00 Kč. 

9. Součástí Kupní smlouvy bude pro město Havířov zřízeno předkupní právo  

věcné na dobu neurčitou. 

10. Investor – kupující je povinen pozemek parc. č. 2324, k. ú. Havířov- 

město po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí užívat pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byl prodán, 

v případě nedodržení této podmínky, uplatní město Havířov smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč za každý rok nedodržení této podmínky. 

Neužívá-li investor – kupující pozemek ke sjednanému účelu déle než 

celkem 3 roky, může město Havířov od Kupní smlouvy odstoupit. 

11. Investor – kupující je povinen, v případě změny majetkových práv  

k pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, převést všechny 

povinnosti a podmínky vyplývající z Kupní smlouvy na nového 

nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky, 

uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč a město 

Havířov dále může od Kupní smlouvy odstoupit. 

12. V případě odstoupení je investor – kupující povinen uvést pozemek do  

původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od 

smlouvy, pokud se investor – kupující nedohodne s městem Havířov 

jinak. Investor – kupující v tomto případě nemá právo požadovat po 

městu Havířov úhradu za stavbu Sportovního zařízení (případně její části 

nebo provedené stavební práce) a za zhodnocení pozemku.  

B. Prodej částí pozemků parc. č. 2323 a parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město 

za podmínek: 

1. S investorem – budoucím kupujícím město Havířov uzavře majetkoprávní  

smlouvu po dobu výstavby Sportovního zařízení a smlouvu o budoucí 

kupní smlouvě na část pozemku parcela č. 2323, o výměře cca 4.811 m2 a 

část pozemku 2326, o výměře cca 660 m2, k. ú. Havířov-město (dále jen 

„smlouva o budoucí kupní smlouvě“). Majetkoprávní smlouva a smlouva 

o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena na základě výzvy investora – 

kupujícího nebo výzvy města Havířova.  

2. Kupní cena za část pozemku parc. č. 2323 při výměře cca 4.811 m2  

bude cca 2.136.421,00 Kč včetně DPH a za část pozemku parc. č. 2326 při 

výměře cca 660 m2 bude cca 293.086.00 Kč včetně DPH, celkem 

2.429.507,00 Kč včetně DPH.  Výměry pozemků budou upřesněny po 

zaměření dokončené a skutečně provedené stavby Sportovního zařízení. 

Investor – budoucí kupující do 10 dnů od uzavření majetkoprávní smlouvy 

a smlouvy o budoucí kupní smlouvě složí na účet města Havířov finanční 

jistotu ve výši 60% kupní ceny, t.j.cca 1.281.853,00 Kč včetně DPH. 
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Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- prodej částí pozemků parc. č. 2323 a parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město  

souvisí s prodejem pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město a 

pozemky jsou využitelné v souvislosti s vybudováním Sportovního 

zařízení, 

- vybudování a zajištění Sportovního zařízení přispěje k rozvoji sportu na  

území města a naplnění koncepce města v této oblasti, 

- dojde k rozvoji lokality a vytvoření nových pracovních míst. 

3. Investor – budoucí kupující je povinen stavbu Sportovního zařízení  

realizovat do 3 let od uzavření majetkoprávní smlouvy a smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě. V případě, že investor – budoucí kupující 

nezrealizuje stavbu do 3 let od uzavření smlouvy, město Havířov od 

majetkoprávní smlouvy a budoucí kupní smlouvy odstoupí a investor – 

budoucí kupující uhradí městu Havířov smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,00 Kč. 

4. Investor – budoucí kupující je oprávněn od majetkoprávní smlouvy a  

smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit z důvodu upuštění od 

realizace sjednaného účelu využití pozemků. V případě odstoupení 

investora – budoucího kupujícího od smlouvy, investor – budoucí kupující 

uhradí městu Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč. 

5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany je investor – budoucí  

kupující povinen uvést pozemky do původního stavu do 3 měsíců od 

doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud se investor – budoucí 

kupující nedohodne s městem Havířov jinak. Investor – budoucí kupující 

v tomto případě nemá právo požadovat po městu Havířov úhradu 

za stavbu Sportovního zařízení (případně její části nebo provedené 

stavební práce) a za zhodnocení pozemků. 

6. Za porušení smluvních povinností a závazků stanovených investorovi –  

budoucímu kupujícímu v majetkoprávní smlouvě a smlouvě o budoucí 

kupní smlouvě uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a 

závazků. 

7. Investor – budoucí kupující bere na vědomí, že kupní smlouva bude  

uzavřena nejdříve po termínu 17. 7. 2023 a po zaměření dokončené a 

skutečně provedené stavby Sportovního zařízení. 

8. Investor – budoucí kupující doručí doklad o ukončení řízení o povolení  

užívání stavby Sportovního zařízení do 10 dnů od ukončení tohoto řízení 

na ekonomický odbor MMH a současně vyzve město Havířov k uzavření 

kupní smlouvy. Nevyzve-li investor – budoucí kupující město ve smyslu 

předchozí věty, je město oprávněno vyhotovit návrh kupní smlouvy podle 

uvedených podmínek a vyzvat investora – budoucího kupujícího k jejímu 

bezodkladnému uzavření. 

9. Konečná kupní smlouva na prodej pozemků bude uzavřena za účelem  

provozování Sportovního zařízení.  

10. Konečná kupní smlouva s investorem – kupujícím na část pozemku parc.  

č. 2323 a část pozemku parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město, bude 

uzavřena do 20 dnů ode dne ukončení řízení o povolení užívání stavby 

Sportovního zařízení, za těchto podmínek: 

a) Investor – kupující uhradí městu Havířovu 40% kupní ceny včetně  
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výše DPH do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nebude-li 

kupní cena uhrazena ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn od 

této kupní smlouvy odstoupit.  

b) Investor – kupující uhradí poplatky související s návrhem na vklad  

vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

c) Návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem Havířovem po  

zaplacení celé kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na 

vklad vlastnického práva investorem – kupujícím, nebudou-li uvedené 

částky investorem – kupujícím uhrazeny, je město Havířov oprávněno 

od kupní smlouvy odstoupit. 

d) Pro město Havířov bude zřízeno předkupní právo věcné na dobu  

neurčitou od účinků vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

e) Investor – kupující je povinen pozemky po dobu 12 let od zápisu  

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke 

sjednanému účelu, ke kterému byly prodány, v případě nedodržení této 

podmínky uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 

Kč za každý rok nedodržení této podmínky. Neužívá-li investor – 

kupující pozemky ke sjednanému účelu déle než celkem 3 roky, může 

město Havířov od kupní smlouvy odstoupit.  

f) Investor – kupující je povinen, v případě změny majetkových práv  

k pozemkům, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající 

z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě 

nedodržení této podmínky, uplatní město Havířov smluvní pokutu ve 

výši 1.000.000,00 Kč a město Havířov dále může od kupní smlouvy 

odstoupit.  

g) V případě odstoupení je investor – kupující povinen uvést pozemky do  

původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od 

smlouvy, pokud se investor – kupující nedohodne s městem 

Havířovem jinak. Investor – kupující v tomto případě nemá právo 

požadovat po městu Havířovu úhradu za stavbu Sportovního zařízení 

(případně její části nebo provedené stavební práce) a za zhodnocení 

pozemků.  

11. Nevyužitou část pozemku parc. č. 2324, kterou město investorovi  

odprodá k realizaci demolice budovy č. p. 1102, po předchozím schválení 

v orgánech města smění za pozemky parc. č. 2323 nebo 2326, které 

investor využije k výstavbě Sportovního zařízení, a ke kterým bude mít 

uzavřenou majetkoprávní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě 

na výstavbu Sportovního zařízení, za předpokladu splnění všech 

podmínek, vyplývajících z majetkoprávní smlouvy a budoucí kupní 

smlouvy. 
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3036/67RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 3. část“____________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc. č. 2265/1, 2311, 2313,  

2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2331, 2332, 2335, 2343, 2344, 2378, 2488,  

k. ú. Havířov-město (dále jen „pozemky“) o výměře cca 1.802,00 m2, na dobu 

od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

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

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

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

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

a plynovodních přípojek v rámci stavby„REKO MS Havířov III. etapa 3.část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce a budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene v souladu s tímto usnesením  

                                                              

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2021 

 

 
3037/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s.________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, a to parc. č. 1965/1, 

1965/2, 2020/1, 2077/1, 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 29,30 m2 dle GP č. 2453-29/2021 ze dne 

17. 2. 2021, na dobu neurčitou  ve prospěch oprávněné společnosti PODA a.s., 

se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00,  

IČO: 258 16 179 
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p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu 
s tímto usnesením                                                               

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 30.09.2021 

 

 

3038/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________  

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

 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 4705/4, 
k. ú. Havířov-město, za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 7,00 m2) dle GP  
č. 2435-130/2020 ze dne 20.10. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 4594/1,  
k. ú. Havířov-město, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník  
Ing. J. H., bytem …………………………….., na dobu neurčitou  
 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení pozemkové služebnosti 
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 
v souladu s tímto usnesením                                                                                       

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2021 

 

 

3039/67RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 
 

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

 
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města, a to parc. č. 1326/5, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, 
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení 2x AYKY 3x120+70 v chráničce DVR110  
a pilíř SS100 v rámci stavby č. IV-12-8016712/VB1 Pros. Suchá, Hornická č. 
p. 1326/5, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,61 
m2 dle GP č. 3267-220/2020 ze dne 22. 9. 2020, na dobu neurčitou  



 
 

USNESENÍ 

z 67. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 12.04.2021 

36 

2. 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 NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8016879/1 
D. Suchá, Prachatická č. parc. 2329/5, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 
Kč + DPH, o výměře 33,70 m2 dle GP č. 1445-140/2019 ze dne 25. 1. 2021, 
na dobu neurčitou  

 
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města, a to parc. č. 72/19, k. ú. Dolní Datyně spočívající v zřízení, umístění, 
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8018102/3 
Dolní Datyně č. parc. 72/23, NNv, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč 
+ DPH, o výměře 2,55 m2 dle GP č. 811-1023/2019 ze dne 11. 11. 2020,  
na dobu neurčitou  

 
4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  

města, a to parc. č. 1245/2, 1315/6, 1400/24, 1402/1, k. ú. Prostřední Suchá 
spočívající v zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 
distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1x plastový 
pilíř na parc. č. 1245/2, k. ú. Prostřední Suchá a podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV na parc. č. 1315/6, 1400/24, 1402/1, vše v k. ú. Prostřední 
Suchá v rámci stavby č. IV-12-8017777/1 Prostřední Suchá č. parc. 1245/14, 
NNk za jednorázovou úhradu 13.920,00 Kč + DPH, o výměře 69,60 m2 dle GP 
č. 3281-379/2019 ze dne 25. 1. 2021, na dobu neurčitou  

 
5. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  

města, a to parc. č. 2200, 1232, 1233/1, 2201, 2202, k. ú. Havířov-město 
spočívající v zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 
distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1x 
pojistková skříň na parc. č. 2200, k. ú. Havířov-město a podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV na parc. č. 1232, 1233/1, 2201, 2202, vše v k. 
ú. Havířov-město v rámci stavby č. IV-12-8018225/1 Havířov, Město č. parc. 
2200, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 16,80 
m2 dle GP č. 2450-1089/2019 ze dne 1. 2. 2021, na dobu neurčitou  

 
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 
 

p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 
věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 5. 
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných  
břemen – služebností dle bodu 1. až 5. v souladu s tímto usnesením 
 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2021 
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3040/67RM/2021 - Souhlas s podnájmem části pozemku parc. č. 511/58, k. ú. Bludovice______ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

písemnou žádost o podnájem od nájemce Společenství vlastníků  

Petra Bezruče 2, IČO: 27840182, Petra Bezruče 1538/2, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

s c h v a l u j e 

 

podnájem části pozemku parc. č. 511/58, ostatní plocha o výměře 5 m2,  

k. ú. Bludovice, za účelem přístupového chodníku k nebytovému prostoru 

v obytném domě na ul. Petra Bezruče 1538/2, Havířov-Podlesí, nájemci 

Společenství vlastníků Petra Bezruče 2, IČO: 27840182, Petra Bezruče 1538/2, 

736 01 Havířov-Podlesí, pro obchodní firmu Miroslav Slíž, IČO: 73899453, 

sídlo: Petra Bezruče 1538/2, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

 
3041/67RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, 

ostatní plocha o výměře 243 m2, k. ú. Bludovice, paní V. M., …………………., 

za účelem zahrady u rodinného domu 

 

 
3042/67RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 464/121, k. ú. Bludovice__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc. č. 464/121, 

ostatní plocha, k. ú. Bludovice, nově dle GP označenou jako parc. č. 464/223,  

o výměře 25 m2, k. ú. Bludovice, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov,  

se sídlem Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 00415227,  

k vybudovanému přístupovému chodníku do nebytových prostor obytného domu 

na ulici Slunečná 1572/6, Havířov-Podlesí, za cenu v místě a čase obvyklou  

ve výši 11.500,00 Kč (tj. 460,00 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku, celkem ve výši 14.000,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň 
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3043/67RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/57, k. ú. Prostřední Suchá________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1714/57, ostatní 

plocha o výměře 122 m2, k. ú. Prostřední Suchá, manželům P. Z. a E. Z., 

…………………., za účelem využití zahrady u rodinného domu, za cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 35.490,00 Kč (tj. 290,90 Kč/m2) + 2.960,00 Kč  

za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 38.450,00 Kč + výše DPH 

platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 
3044/67RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4 nebo 1952/1,  

k. ú. Dolní Suchá_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje části pozemku parc.  

č. 1952/4, o výměře cca 1500 m2 nebo části pozemku parc. č. 1952/1, o výměře  

cca 1500 m2 oba v k. ú. Dolní Suchá panu P. G., bytem …………………. 

za účelem výstavby rodinného domu se zahradou. 

 

  
3045/67RM/2021 - Prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 1319/1, k. ú. Prostřední Suchá____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 1319/1, k. ú.  Prostřední Suchá o výměře  

1287 m2 spotřebnímu družstvu COOP Beskydy, spotřební družstvo se sídlem 

Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín, IČO: 00032387 od 01.08.2021 na dobu 

určitou 10 let  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o výpůjčce pozemku č. 1226/OSM/11 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dodatek ke smlouvě o výpůjčce pozemku 

v souladu s tímto usnesením 

   Z: vedoucí EO 

     T: 31.05.2021 
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3046/67RM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o._________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc. č. 1197/1,  

o výměře 2 438 m2 a pozemku parc. č.  1197/2, o výměře 1 m2, oba v k. ú. 

Šumbark a to za účelem vybudování zpevněných ploch pro budoucí nájemníky 

bytových domů čp.  603 a 604, ul. Opletalova v Havířově-Šumbarku, a to za tržní 

cenu 975 600,00 Kč (tj. 400,00 Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 

3 260,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň. 

 

Dále prodej pozemku parc. č. 1458 o výměře 1 272 m2, k. ú. Havířov-město  

za účelem zahrady navazující na bytové domy čp. 269 a čp. 270, ul. U Stromovky 

v Havířově-Městě, a to za tržní cenu 670 190,00 Kč (tj. cca 526,00 Kč/m2)  

+ cena za zpracování znaleckého posudku 2 980,00 Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň společnosti Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem strava, 

Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, ICO: 03440435.  

 

 
3047/67RM/2021 - Poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou  

činnost na území města Havířova___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky s osobami 

vykonávající podnikatelskou činnost na území města Havířova dotčené 

mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19, kteří splnili 

pravidla pro poskytnutí finanční pomoci dle 2895/64RM/2021 ze dne 1. 3. 2021: 

Monika Grafová, Odborů 1188, 735 41 Petřvald, IČO 06852009 

Výše bezúročné finanční zápůjčky 50 000,00 Kč 

Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok 

uložit ekonomickému odboru zapracovat potřebné finanční prostředky ve výši 

2 000 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2021 

 

Z: vedoucí EO 

               T: duben 2021 
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3048/67RM/2021 - Záměr prodeje pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o._________________ 

 
Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje dvou částí pozemku parc. 
č. 1457, o výměře 8 821 m2, k. ú. Havířov-město za účelem zahrady navazující 
na bytové domy čp. 269 a čp. 270, ul. U Stromovky v Havířově-Městě, 
společnosti Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Gregorova 2582/3, IČO: 03440435 

 

 

3049/67RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně___________             

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku k. ú. Dolní 
Datyně, parc. č. 715 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  
cca 38 m2, do společného jmění manželů P. I. a A. I.,  
bytem …………………………….., pro účely vybudování příjezdové 
komunikace k rodinnému domu čp. 91 na parc. č. 687, k. ú. Dolní Datyně, který 
mají ve vlastnictví         

 

 
3050/67RM/2021 - Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá___________________________________             

 
Rada města Havířova   
 

d o p o r u č u j e   

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, parc. 
č. 2626/1 zahrada o výměře 1425 m2 ve vlastnictví R. B.,  
bytem ……………………………, do majetku města, za kupní cenu zjištěnou 
znaleckým posudkem dle platných cenových předpisů, která činí 76,26 Kč/m2,  
tj. při výměře 1425 m2 celkem 108.670,00 Kč   

 

 

3051/67RM/2021 - Výpůjčka a výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně, pro přístřešek MHD_____               

 
Rada města Havířova   
 

s c h v a l u j e  
  

výpůjčku částí pozemků k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 407/2 orná půda a parc.  
č. 407/5 orná půda o celkové výměře cca 20 m2, ve vlastnictví 
MONDO-REALITY, spol. s r.o., se sídlem Kopťovo 599, 739 34 Václavovice, 
IČO: 253 63 930, pro účely výstavby přístřešku MHD, na dobu určitou,  
od zahájení stavebních prací, do doby uzavření kupní smlouvy, po zaměření 
dokončené stavby 
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p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy     
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            
                                                                                                                           
        Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                      T: 30.06.2021 

  
d o p o r u č u j e   

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup částí pozemků k. ú. Dolní Datyně, 
parc. č. 407/2 orná půda a parc. č. 407/5 o celkové výměře cca 20 m2, pro účely 
výstavby přístřešku MHD ve vlastnictví MONDO-REALITY, spol. s r. o., se 
sídlem Kopťovo 599, 739 34 Václavovice, IČO: 253 63 930, za kupní cenu 
dohodou ve výši 400,00 Kč/m2, dle zaměření dokončené stavby, tj. při výměře 
cca 20 m2 celkem cca 8.000,00 Kč  

 

 

3052/67RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny___________________ 
 
Rada města Havířova  
 
r u š í  

 
část usnesení RMH č.1043/20RM/2019, ze 19. 8. 2019 v bodě 2., 4. a 5., kterými 
byla schválena pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, 
část města Havířov–Město, lokalita Důlňák“, výpůjčka a zřízení věcného 
břemene-služebnost inženýrské sítě, k pozemkům k. ú. Havířov–město:  
2. k části parc. č. 4556/1, v rozsahu cca 74 m2, dle podílů zapsaných   

na LV 344, ve spoluvlastnictví A. L., bytem …………………., J. K., bytem 
…………………. o a V. V., bytem …………………., pro statutární město 
Havířov, stavebníka a vlastníka kanalizační stoky, výtlačného řadu a veřejných 
částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

4. k části parc. č. 4513, v rozsahu cca 191 m2, ve vlastnictví K. B.,  
bytem …………………., pro statutární město Havířov, stavebníka a vlastníka 
kanalizační stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku v rozsahu 
dle zaměření,  

5. k části parc. č. 4600, v rozsahu cca 525 m2, ve vlastnictví Ing. A. G., 
bytem …………………., pro statutární město Havířov, stavebníka a vlastníka 
kanalizační stoky a veřejných částí přípojek umístěných na nezastavěném 
pozemku v rozsahu dle zaměření,  

s tím, že doba výpůjčky dle bodu 2., 4.,5. se sjednává od zahájení stavebních 
prací, do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám a služebnost 
inženýrské sítě spočívá v právu vlastníka kanalizace umístit, provozovat, 
udržovat, opravovat či odstranit kanalizaci místěnou na pozemcích, vstupovat  
a vjíždět na pozemky vlastníků a hodnota věcného břemene je sjednána ve výši 
125,00 Kč/m2 plochy břemene, dle zaměření dokončené stavby a 500,00 Kč,  
za umístění 1 ks šachtice   
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s c h v a l u j e  

 
pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města 
Havířov–Město, lokalita Důlňák“     
 
1. výpůjčku a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k části   

pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 4556/1, v rozsahu cca 122 m2,   
dle podílů zapsaných na LV 344, ve spoluvlastnictví A. L., bytem 
…………………., M. K., bytem …………………., J. K., bytem 
…………………. a V. V., bytem …………………., pro statutární město 
Havířov, stavebníka  a vlastníka výtlačného kanalizačního řadu umístěného na 
pozemku, doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací 
do uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, přičemž služebnost 
spočívá v právu vlastníka kanalizace umístit, provozovat, udržovat, opravovat 
či odstranit kanalizaci umístěnou na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek 
vlastníků s tím, že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 225,00 Kč/m2 
plochy břemene včetně ochranného pásna, dle zaměření dokončené stavby  
a 500,00 Kč, za umístění 1 ks šachtice  
  

2. nájem části pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4600, v rozsahu cca 930 m2,  
ve vlastnictví Ing. A. G., bytem …………………., pro nájemce-statutární 
město Havířov, stavebníka kanalizační stoky a veřejných částí přípojek s tím, 
že doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby uzavření 
kupní smlouvy k části pozemku zastavěné kanalizací za nájemné stanovené  
dle platného cenového výměru MF ČR ve výši 45,00 Kč/m2/rok 

 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv 
k bodu 1 a 2     
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením      
                                                                                                                       

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 31.05.2021 

 
d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 

1. výkup pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4513, ostatní plocha, ostatní  
komunikace, o výměře 306 m2, ve vlastnictví K. B., bytem …………………., 
na kterém se nachází část místní komunikace ul. Na Důlňáku v majetku města, 
za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m2, tj. při výměře 306 m2 celkem 
122.400,00 Kč   

2. výkup části pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4600, orná půda o výměře  
cca 930 m2, ve vlastnictví Ing. A. G., bytem …………………., pod umístěnou 
kanalizační stokou v majetku města, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby 
včetně ochranného pásma, za dohodnutou kupní cenu 1.000,00 Kč/m2,  
tj. při výměře cca 930 m2 celkem cca 930.000,00 Kč   
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3053/67RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci SSRZ Havířov__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     

 
Zastupitelstvu města Havířova  
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, a to pozemku parc. č. 203/97, k. ú. Bludovice, ostatní plocha - 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 7.945 m2 v účetní ceně 23.792,00 Kč, 
včetně staveb pořízených v rámci investiční akce č. 17023 - „Park sponzorů“ 
(Park pod soudem) v celkové účetní ceně 8.881.533,58 Kč, které jsou součástí 
tohoto pozemku, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, 
dle Přílohy č. 1 

2. darování movitých věcí pořízených v rámci investiční akce č. 17023 - „Park  
sponzorů“ (Park pod soudem) v celkové účetní ceně 60.984,00 Kč,  
a to 7 ks odpadkových košů v účetní ceně 8.712 Kč/ks, příspěvkové organizaci 
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, 
Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754  

 

 
3054/67RM/2021 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2020______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 

s c h v a l u j e  
 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 
 
1. výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2020, dle důvodové zprávy a příloh, 
 
2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2020 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy  
a příloh 

 
u k l á d á  

 
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony 
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2020 do účetních výkazů  
za období leden – červen 2021 
 
d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem 
zřízených příspěvkových organizací za rok 2020, dle důvodové zprávy a příloh. 
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3055/67RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 22. – 52.___  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozpočtová opatření č. 47., 48., 49., 50., 51. a 52., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí 

rozpočtová opatření č. 47., 48., 49., 50., 51. a 52., dle Přílohy č. 1 

rozpis rozpočtových úprav II. na rok 2021, dle Přílohy č. 1 

 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 22. – 46., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 20. – 52. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2021: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 533 755,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 067 115,82 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 34 781,97 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 650,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 429 207,21 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 984 123,61 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 520 921,75 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 789,45 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 972,10 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 662 281,93 tis. Kč 

 odbor organizační 313 922,38 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 358,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 345 298,84 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 071,80 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 051 625,96 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 601,27 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 463 201,86 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 944,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 840,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 273,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 138,00 tis. Kč 

         z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 689,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 156,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 867,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 917,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 865,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 245,00 tis. Kč 
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 MŠ Puškinova 1 070,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 40,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 938,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 926,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 856,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 935,00 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 152,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 156,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 716,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 169,00 tis. Kč 

 

     

 z toho: investiční příspěvek 

 

500,00 

 

tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 968,05 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 518,38 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 332,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 293,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 269,46 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 275,86 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 624,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 974,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 36,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 197,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 5 002,25 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 7 926,61 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 988,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 330,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 453,32 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 458,08 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 187,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 907,19 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 315,29 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 67,50 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 034,64 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 3 425,19 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 75 081,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 446,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 003,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
26 939,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 62 748,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 60 960,00 tis. Kč 
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      z toho: investiční příspěvek 5 070,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 000,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +450 368,61 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +394 668,61 tis. Kč 

 

 
3056/67RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

a) Byt č. 31 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

b) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici 17. listopadu 1032/15, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

c) Byt č. 2 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

d) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 996/1, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

e) Byt č. 54 o velikosti 0+2 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

2. ………………….,  

3. ………………….,  

 

f) Byt č. 47 o velikosti 0+2 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

 3. …………………. 

 

g) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Stavbařská 325/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 
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h) Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 517/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

i) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1030/69, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

 

j) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 876/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

k) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 753/135, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………., 

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

l) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1082/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

m) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1149/11, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

n) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

o) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 965/33, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

p) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 937/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

q) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

r) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 428/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

s) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 420/12, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 
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t) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Gogolova 924/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

u) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

 

v) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1156/21, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

w) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………., 

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

x) Byt č. 49 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

y) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

z) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1121/22, 

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

aa) Byt č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1122/24,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

bb) Byt č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 
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3057/67RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách___________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 4. 2021 dle přílohy č. 1  

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

 

 
3058/67RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

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

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 
Havířov-Město, kterým k 30. 4. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
3059/67RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru  

„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“____  

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e   
 

vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (IČO 451 93 665) záměru 
„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“ podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené 
v příloze č. 1 
 

p o v ě ř u j e      
 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření  
 

               Z: vedoucí OŽP 

   T: 16.04.2021 
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3060/67RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
žádost paní K. Š. bytem …………………., která žádá pro svoji dceru E. Š.  
(na základě plné moci) povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem 
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace na ul. Antala 
Staška pro vozidlo se speciálním označením O7 
 
s c h v a l u j e  
 

udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní 
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP 
a ZTP/P na území města Havířova, schválených Radou města Havířova dne 
28.06.2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na 
parkovišti místní komunikace ul. Antala Staška v Havířově,  
pro vozidlo se speciálním označením O7, pro paní E. Š. 

 

  
3061/67RM/2021 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________ 

     

Rada města Havířova              

       

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

 

2.  následné veřejné zakázky (opce):  ne  

     rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3.  dílčí plnění (fakturace):   ano  

       (samostatně každá komunikace) 

     poskytnutí zálohy:    ne 

     čerpání dotace:    ne 

     přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4.  varianty nabídky:    ne 

 

5.  dobu realizace veřejné zakázky: 

     termín plnění:    v období od 15. června 2021  

       do 30. září 2021 

     termín dokončení:    do 10 kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště  

(samostatně každá komunikace) 
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6.  hodnotící kritérium:     Nejnižší nabídková cena včetně  

DPH. Za nejnižší nabídkovou  

cenu bude brán součet  

nabídnutých cen za opravu 1m2 

asfaltového povrchu vozovky 

    a za výškovou úpravu 1 ks  

armatury inženýrských sítí  

vynásobených předpokládaným  

počtem  

 

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. 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé 

zakázky byla rekonstrukce nebo výstavba komunikace pro motorová vozidla 

v minimální hodnotě 500.000 Kč bez DPH  

- osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby podle  

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby pro 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden 

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

 

11. další podmínky: 

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- nepřipustit prokazování kvalifikace poddodavatelem 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2 000 000,00Kč  

- záruka minimálně 36 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
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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 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Plošné 

opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v 

Havířově“ 

 
Z: vedoucí OKS 

T: 05/2021 

 

 
3062/67RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit pořízení projektových dokumentací 

z rozpočtu města na rok 2021: 

a) stavba č. 21021 Rekonstrukce tělocvičny a sauny v objektu bazénu na  

Šumbarku, předpokládaná cena 344.850 Kč včetně DPH 

b) stavba č. 21022 Parkoviště na ul. Rušná, předpokládaná cena 459.800 Kč 

včetně DPH 

 

 
3063/67RM/2021 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“  

– zahájení zadávacího řízení________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní 

stacionář“ (stavba č. 18029) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
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3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   500.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládaný termín zahájení:  ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy 

v registru smluv – předpoklad 

srpen 2021) 

termín dokončení:  nejpozději do 330 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy  

 

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH (váha 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 min. 

2 zakázek, přičemž předmětem každé byla realizace nové výstavby nebo 

rekonstrukce objektu sociální péče, zdravotnictví nebo ubytovacího zařízení 

v minimální hodnotě 15.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce včetně 

souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný 

předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu 

- 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 (Pozici 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž 

osoba. Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup za 

stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti.) 
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b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 

1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, a to osvědčení  

o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru pozemní 

stavby,  

2. osoby ověřující výsledky zeměměřických činností, a to 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. 

 

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 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 20.000.000 Kč a 

s maximální spoluúčastí 100.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je  

uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

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 
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p o v ě ř u j e  

 

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 

 

  
3064/67RM/2021 - „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

práce „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):   ne 

rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):    ano (měsíční)  

poskytnutí zálohy:     ne 

čerpání dotace:     ne 

přenesená daňová povinnost:    ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládané zahájení:   ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy  

v registru (přelom 

červen/červenec 2021) 

termín dokončení:    nejpozději do 120 kalendářních  

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 
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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 obdobného charakteru jako předmět veřejné  

zakázky, tj. výstavba adventure golfu, minigolfu, popřípadě 

multifunkčního hřiště s herními prvky, 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.: 1 stavební zakázku, jejímž předmětem byla výstavba 

adventure golfu, minigolfu, popřípadě multifunkčního hřiště s herními 

prvky, v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího  

b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 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 

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 90.000,00 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 3.000.000,00 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 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Adventure golf, ul. Lázeňská“ 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Adventure golf, ul. Lázeňská“ 

 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 5/2021 

 

 
3065/67RM/2021 - Grantové řízení „Oranžové hřiště 2021“ (financováno Nadací ČEZ)  

– předložení žádosti o nadační příspěvek_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení „Oranžové 

hřiště 2021“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířov podpisem žádosti o nadační příspěvek  

a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o nadační příspěvek v souladu s podmínkami 

grantového řízení „Oranžové hřiště 2021“ z Nadace ČEZ. 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 04/2021 

 

 
3066/67RM/2021 - Informace o změně financování projektu „26 let spolupráce měst  

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

s c h v á l i t  

 

1. pokračování v zapojení statutárního města Havířova do projektu „26 let  

spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

2. změnu spolufinancování projektu z prostředků Evropského fondu  

pro regionální rozvoj, a to z původních 85 % na 78 %  
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p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu 

„26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 05/2021 

 

 
3067/67RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky 

„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - II.“  

dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019: 

1. J. P., ……………………………… 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

2. D. Š., ……………………………… 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

3. L. C., ……………………………… 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 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: 11/2021 

 

 
3068/67RM/2021 - Žádost o převod smluvního vztahu o pronájmu elektromobilu___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost společnosti Solární servis, s.r.o. (ČEZ Solární, s.r.o. ve znění přílohy  

č. 1, aby došlo k postoupení uzavřené smlouvy 316/ORG/20 o pronájmu 

elektromobilu na společnost ČEZ ESCO, a.s. 
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s c h v a l u j e  

 
vyslovení souhlasu s postoupením smlouvy o pronájmu elektromobilu 
316/ORG/20 společnosti Solární servis, s.r.o., s.r.o. IČO:27282074, U plynárny 
1388/18, Michle, 140 00 Praha 4 (dříve ČEZ Solární, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 
148 00 Praha 4) na společnost ČEZ ESCO, a.s., IČO: 03592880, Duhová 1444/2, 
140 00 Praha 4 - Michle 
 
p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentu 
Souhlasu s postoupením smlouvy 
 
u k l á d á 

 
předložit dokument k podpisu  

   Z: vedoucí ORG 

   T: 30.04.2021 

 

 
3069/67RM/2021 - Schválení uzavření smlouvy na audit výpočetní techniky a operačních  

systémů u příspěvkových organizací_________________________________  

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

1. výjimku z Čl. III odst. 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14. 9. 2016 pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Audit výpočetní techniky a operačních 
systémů u příspěvkových organizací statutárního města Havířova“  

 
2. uzavření smlouvy na „Audit výpočetní techniky a operačních systémů  

u příspěvkových organizací statutárního města Havířova“ podle nabídky 
společnosti X FUTURE Group s.r.o.  se sídlem: Náměstí Přemyslovců 166/17, 
288 02 Nymburk, IČO: 25113437, za podmínek: 
- nejvýše přípustné ceny za provedení auditu a všech prací  
ve výši 320 000,- Kč bez DPH (387 200,- Kč vč. DPH) 

- provedení auditu do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy;  
v závislosti na epidemické situaci a z ní vyplývající součinnosti 
jednotlivých auditovaných organizací bude možné se dohodnout na 
prodloužení termínu 

- ujednání smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za každé jednotlivé porušení  
povinností ze strany dodavatele  

 
p o v ě ř u j e  
  

vedoucí organizačního odboru podpisem smlouvy na realizaci auditu 
 

Z: vedoucí ORG 

T: duben 2021  
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3070/67RM/2021 - Mobilní služby Havířov 2021-2022__________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého  

rozsahu na služby „Mobilní služby Havířov 2021-2022“ pro statutární město 

Havířov a pro příspěvkové organizace uvedené v Příloze č. 1 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční)  

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022 

 

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  

    bez DPH (100 %) 

 

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: 

- platné osvědčení dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických  

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o oprávnění k podnikání  

v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

 

9. technickou kvalifikaci: 

- seznam min. 3 služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podání  

nabídky, přičemž předmětem každé byly mobilní telekomunikační hlasové  

a datové služby po dobu min. 1 roku pro jednoho odběratele s min. počtem 

SIM karet 80 ks/každý měsíc jeden odběratel po dobu min. 1 rok (minimálně 

požadovaný 1 rok poskytnutí služby musí být v období posledních 3 let přede 

dnem podání nabídky) 

 

10. další podmínky: 

- složení peněžité kauce na účet nebo předložení bankovní záruky či pojištění  

záruky v hodnotě 30 000,- Kč za účelem zajištění splnění povinností 

vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předmět veřejné zakázky a další obchodní a platební podmínky  

dle Přílohy č. 2 

- nepřipustit podání společné nabídky více dodavateli 

- nepřipustit prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů 
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11. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou s hodnocením  

nabídek v elektronické aukci 

 

12. složení komise pro posouzení nabídek před elektronickou aukcí  

dle Přílohy č. 3 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů souvisejících 

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mobilní služby 

Havířov 2021-2022“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Mobilní služby Havířov 2021-2022“ 

 

   Z: vedoucí ORG 

   T: do 13.04.2021 

 

  
3071/67RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření smlouvy se společností  

Technické služby Havířov a.s._______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 19045 - „Beach volejbal  

v Havířově“ se společností Technické služby Havířov a.s.,  

se sídlem Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601,  

s cenou 6.466.181,12 Kč bez DPH (7.824.079,16 Kč včetně DPH), s termínem 

plnění nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy  

a s možností plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo  

na realizaci stavby č. 19045 - „Beach volejbal v Havířově“ se společností 

Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit smlouvu o dílo k podpisu  

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 05/2021 
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3072/67RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru  

ve výši 500 tis. Kč pro Nadační fond TEPLO  NA  DLANI________________  

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady 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 „HTS“),  

 

v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu: Ing. Ondřeje Baránka 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru pro rok 2021 ve výši 500 tis. Kč pro Nadační fond 

TEPLO NA DLANI, se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, 

IČO: 064 86 282.  

 

 
3073/67RM/2021 - Poskytnutí peněžitého daru – Cena města Havířova za rok 2020_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč oceněné na základě udělení Ceny 

města Havířova za rok 2020 dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova 

 

u k l á d á 

 

zajistit předání peněžitého daru dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova 

 

Z: vedoucí OKP 

T: 05/2021 

 

 
3074/67RM/2021 - Schválení dodatku č. 1 k prohlášení o spolupráci s ČEZ ESCO, a.s._______ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e   

 

dodatek č. 1 k Prohlášení o spolupráci mezi Statutárním městem Havířov  

a ČEZ ESCO, a.s. dle přílohy. 
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p o v ě ř u j e 

 

k podpisu dodatku č. 1 k prohlášení o spolupráci mezi Statutárním městem 

Havířov a ČEZ ESCO, a.s. primátora města Havířova. 

 

 Z: vedoucí OKP 

          T: 31.05.2021 

 

 
3075/67RM/2021 - Využití výpravní haly železniční stanice Havířov______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

1. vyhradit si dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  

pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy  

se Správou železnic, státní organizace, se sídlem Praha1-Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234 (dále jen „Správa železnic, 

státní organizace“) 

schválit uzavření nájemní smlouvy k prostorám v 1. nadzemním podlaží o 

celkové výměře 1684,68 m2, prostorám ve 2. nadzemním podlaží o celkové 

výměře 972,11 m2, a to v budově č.p.: 1300, obec Havířov, ul. Železničářů, 

která je součástí pozemku parc. č. 3745 v k. ú. Havířov - město, a dále k části 

pozemku parc. č. 3748/2  v k. ú. Havířov-město, na kterém se nachází rampa 

pro imobilní o výměře 12,69 m2 (dále jen „předmět nájmu“), ve vlastnictví 

pronajímatele Správy železnic, státní organizace, pro účely provedení 

stavebních úprav a provozování sportovně-kulturního centra se zázemím a 

serverovnou pro kamerový systém Městské policie Havířov s tím, že nájem se 

sjednává  na dobu určitou, tj. ode dne předání předmětu nájmu nájemci a skončí 

uplynutím 30 let ode dne účinnosti nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 

288.000,00 Kč/rok + DPH, ve znění dle Přílohy č. 2 

2. schválit  

- v rámci stavby č. 19073 „Využití výpravní haly žst. Havířov“ provedení  

stavebních úprav/technické zhodnocení předmětu nájmu, jehož vlastníkem  

je Správa železnic, státní organizace s tím, že předpokládaná cena investiční 

akce je 58.900.000,00 Kč včetně DPH a realizovaná stavba zůstane v majetku 

města   

- provozovatele kulturního centra se zázemím a serverovnou pro kamerový  

systém Městské policie Havířov, a to příspěvkovou organizaci  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, se sídlem  

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01, IČO: 003 06 754  

(dále jen „Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov“) 

- postoupení nájemní smlouvy ze statutárního města Havířov jako  

postupitele na příspěvkovou organizaci Správu sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov jako na postupníka, přičemž na postupníka přejdou veškerá 

práva a povinnosti nájemce dle nájemní smlouvy, a to nejdříve s účinností 

ke dni následujícímu po dni kolaudace předmětu nájmu           
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3076/67RM/2021 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“– zahájení  

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“ 

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  podlimitní veřejná zakázka  

na stavební práce   

 zadávaná v užším řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    5 měsíců 

 

6. Výši požadované jistoty:   450 000 Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne    

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   léto 2021 

termín dokončení:   dle návrhu dodavatele, 

maximálně však do 180 

kalendářních dnů od předání 

staveniště 

                                                            

9. Hodnotící kritérium:    Celková cena v Kč bez DPH  

(80 %) Termín realizace (20 %)  

10. Zadávací podmínky: 

- záruka 60 měsíců  

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

 

Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 3 
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p o v ě ř u j e 

 

1. společnost ASA expert a. s., IČO: 27791891, se sídlem Lešetínská 626/24,  

719 00 Ostrava – Kunčice, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

 

2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek 

 

3. společnost ASA expert a. s., IČO: 27791891, se sídlem Lešetínská 626/24, 

719 00 Ostrava – Kunčice, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů 

uvedených v bodě 2. tohoto pověření 

 

 
3077/67RM/2021 - ZPŘ/80/OÚR/21 - „Parkoviště Majakovského Havířov“ - rozhodnutí  

o výběru a uzavření smlouvy_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e  

 

dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), společnost EG/ESB 

parkoviště Majakovského Havířov, se sídlem 703 00 Ostrava-Vítkovice,  

Sirotčí 1145/7 (sestávajícího ze společností EUROGAS a.s., se sídlem 703 00 

Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, IČO: 61859974, a Energie - stavební a báňská 

a.s., se sídlem 272 04 Kladno, Vašíčkova 3081, IČO: 45146802), z účasti  

v zadávacím řízení ZPŘ/80/OÚR/21 - „Parkoviště Majakovského Havířov“, 

neboť i přes objasnění a doplnění nabídky na základě žádosti zadavatele nesplnila 

podmínky zadávacího řízení z důvodů uvedených v příloze č. 2  

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele EUROVIA CS, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4 - Michle,  

U Michelského lesa 1581/2, IČO: 45274924, jehož nabídka byla podle 

výsledku hodnocení v zadávacím řízení ZPŘ/80/OÚR/21 - „Parkoviště 

Majakovského Havířov“ po vyloučení společnosti EG/ESB parkoviště 

Majakovského Havířov vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak 

vyplývá z přílohy č. 1 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/80/OÚR/21 –  

„Parkoviště Majakovského Havířov“ s dodavatelem EUROVIA CS, a.s.,  

se sídlem 140 00 Praha 4 - Michle, U Michelského lesa 1581/2,  

IČO: 45274924, s nabídkovou cenou 8.384.811,26 Kč včetně DPH 

(6.929.596,07 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona a po marném 

uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení a výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy  
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u k l á d á 

 

1. odeslat vyloučené společnosti oznámení o vyloučení  

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 14.04.2021 

 

2. odeslat vybranému dodavateli výzvu dle ust. § 122 zákona  

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 14.04.2021 

 

 

3. odeslat oznámení o výběru 

 

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění podmínek  

     účasti vybraného dodavatele  

     na základě dokladů  

     a údajů dle ust. § 122 zákona 

 

4. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: po marném uplynutí lhůty  

     k podání námitek proti 

     rozhodnutí o vyloučení a výběru 

 

    
3078/67RM/2021 - Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 26.04.2021___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 26.04.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 

dle upravené přílohy.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.     Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

primátor města       náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku

     

  


