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USNESENÍ
ze 7. schůze Rady města Havířova
konané dne 04.02.2019

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

PŘEHLED USNESENÍ
ze 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.02.2019
304/7RM/2019 - Zvolení ověřovatele 7. schůze RMH, konané dne 04.02.2019
305/7RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 6. schůze RMH, konané dne 14.01.2019
306/7RM/2019 - Schválení pořadu 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.02.2019
307/7RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 7. RMH
308/7RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město
309/7RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
310/7RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
311/7RM/2019 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor ve správě
Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2018
312/7RM/2019 - Změny ve složení Komisí RMH
313/7RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Paide, Estonsko
314/7RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
315/7RM/2019 - Grantové řízení Stromy 2019 z Nadace ČEZ – předložení žádosti
o nadační příspěvek
316/7RM/2019 - Grantové řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ – předložení žádosti
o nadační příspěvek
317/7RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro děti
předškolního věku“
318/7RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně
základních škol“
319/7RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3726/1, k.ú. Havířov-město za účelem
výstavby budovy pro provozování jídelního a kavárenského zařízení
320/7RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4100/1, k.ú. Havířov-město
321/7RM/2019 - Smluvní vztahy k pozemkům k.ú. Havířov-město u Prvního havířovského
minipivovaru na ul. Selská
322/7RM/2019 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 193, k.ú. Havířov-město
323/7RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností
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324/7RM/2019 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
325/7RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
326/7RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí
327/7RM/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci
328/7RM/2019 - Žádost o ukončení nájmu dohodou
329/7RM/2019 - Žádost o snížení nájemného
330/7RM/2019 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací za rok 2018
331/7RM/2019 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2019
332/7RM/2019 - Participativní rozpočet – pracovní skupina
333/7RM/2019 - Souhlas s přijetím darů – ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov
334/7RM/2019 - Souhlas s dotací – MŠ Balzacova Havířov
335/7RM/2019 - Souhlas s dotací – ZŠ F. Hrubína Havířov
336/7RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního majetku
– MŠ Balzacova Havířov
337/7RM/2019 - Souhlas s grantem – ZŠ Mládežnická Havířov
338/7RM/2019 - Souhlas s dotací – ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí
339/7RM/2019 - Souhlas s vyřazením investičního majetku - ZŠ Jarošova Havířov
340/7RM/2019 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2018
– ZŠ Gorkého Havířov
341/7RM/2019 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2018
– ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí
342/7RM/2019 - VZ/561/OÚR/18 „Přednádražní prostor Havířov – výkon činnosti stálého
technického dozoru stavebníka“- rozhodnutí o výběru nabídky
343/7RM/2019 - „Ledová plocha u VÚH Havířov – PD a AD“ (stavba č. 18013) – dohoda
o ukončení smlouvy o dílo
344/7RM/2019 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ – uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18
345/7RM/2019 - VZ/601/OÚR/18 – „Chodník MK Selská 2. etapa“ – rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nejvhodnější nabídky
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346/7RM/2019 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18
347/7RM/2019 - VZ/602/OÚR/18 – „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
348/7RM/2019 - Sociální služba „Cesta k domovu“ Spolku PORTAVITA
349/7RM/2019 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením
O7 pro pana Váňu
350/7RM/2019 - Mobilní dřevěné domky – uskladnění
351/7RM/2019 - Návrh „NAŘÍZENÍ“ – schválení parkovacích karet a ceny za stání
352/7RM/2019 - Elektrická energie a zemní plyn na rok 2020 a 2021 - zahájení zadávacího řízení
353/7RM/2019 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí
354/7RM/2019 - Poskytnutí dotace panu Jiřímu Vavříkovi na zajištění včelí pastvy
355/7RM/2019 - Výsledek veřejné soutěže - tisk Radničních listů
356/7RM/2019 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
357/7RM/2019 - VZ/7/DSH/18 – „Matrace, noční stolky a seniorská křesla pro středisko Luna“
– informace o výběru nejvhodnější nabídky
358/7RM/2019 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 1.3.2019
359/7RM/2019 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Anežka Vojáčková
360/7RM/2019 - Úklid budov – uzavření dodatků
361/7RM/2019 - Jmenování vedoucího odboru komunálních služeb MMH
362/7RM/2019 - Nominace zástupce statutárního města Havířov do školské komise SMO ČR
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USNESENÍ
ze 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.02.2019
304/7RM/2019 - Zvolení ověřovatele 7. schůze RMH, konané dne 04.02.2019_________________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 7. schůze Rady města Havířova,
konané dne 04.02.2019
pana Ing. Pavla RAPANTA, MBA
305/7RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 6. schůze RMH, konané dne 14.01.2019____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 6. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 14.01.2019
306/7RM/2019 - Schválení pořadu 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.02.2019______
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.02.2019
dle přílohy.
307/7RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 7. RMH____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
úkoly: krátkodobé
3960/79RM/2017
4525/87RM/2018

Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2018
Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
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5050/95RM/2018

36/2RM/2018
37/2RM/2018
110/3RM/2018

151/3RM/2018
152/3RM/2018
153/3RM/2018

165/3RM/2018

167/3RM/2018

169/3RM/2018

170/3RM/2018

171/3RM/2018

172/3RM/2018

175/3RM/2018

180/3RM/2018

188/5RM/2018

206/6RM/2019

209/6RM/2019
246/6RM/2019
254/6RM/2019

Žádost o poskytnutí snížení nájmů části nemovité věci
Kinokavárny, Kinobaru a Klubu v objektu Kina Centrum nájemce IAN PERFEKT, s.r.o.
Smluvní vztahy se společností NATURPUR spol. s r. o.
k pozemkům k.ú. Bludovice
Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
„Výměna střešních oken v obytných domech E. Urxe 1,3,5;
U Lesa 1a; J. A. Komenského 15; Klidná 2,4 Havířov“zahájení zadávacího řízení
„Chodník MK Selská 2. etapa“ (stavba č. 16032) – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/429/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M.
Pujmanové“ - o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového
zadávacího řízení
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady - schválení smluv o
výkonu funkce vč. odměny pro členy představenstva
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady - schválení smluv o
výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů
představenstva
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce
vč. odměny pro členy představenstva
Technické služby Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti Valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí
rady
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení smluv o výkonu funkce
vč. odměny pro členy dozorčí rady
Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – schválení smlouvy o
výkonu funkce člena dozorčí rady vč. odměny
ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení smlouvy o výkonu
funkce člena dozorčí rady vč. odměny
„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita
Fryštátská a okolí“ (stavba č. 16025) – Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18
VZ/101/MRA/18 - „Úklidové práce ve společných prostorech
vybraných budov, rok 2019“ - rozhodnutí o zadání veřejné
zakázky
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Výpověď nájemní smlouvy
Jmenování na vedoucí pracovní místo a návrh na stanovení
platu ředitelce ZŠ Kapitána Jasioka Havířov
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255/6RM/2019

270/6RM/2019
276/6RM/2019
284/6RM/2019

285/6RM/2019
286/6RM/2019
287/6RM/2019

301/6RM/2019

Stanovení platu nově jmenované ředitelce MŠ Lípová Havířov
a stanovení specializačního příplatku řediteli ZŠ Školní
Havířov
Výzva k uvedení pozemků do původního stavu, pokus o smír
Stanovení platu ředitelům neškolských příspěvkových
organizací od 1.1.2019
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu
z grantového řízení Nadace OKD v nadačním programu „Pro
region“
Souhlas s přijetím věcného daru od společnosti MW-DIAS, a.s.
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Systém
vzdělávání pracovníků
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Oprava střechy
garáží na objektu příspěvkové organizace SSmH na ulici
Moskevská“
Rozhodnutí jediného společníka MRA, s.r.o. – odměny
jednatelům společnosti

308/7RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město____
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 28. 2. 2019 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
309/7RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova___________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
a) Byt č. 22 o velikosti 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74 , Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
b) Byt č. 53 o velikosti 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ……………….
c) Byt č. 48 o velikosti 1+1 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
d) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 527/16, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
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e) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Lípová 603/16, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
f) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Balzacova 1188/6, Havířov - Podlesí,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
g) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Jarošova 749/4b, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
h) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1088/5, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
i) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Gogolova 923/7, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
j) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1083/6, Havířov - Město,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
k) Byt č. 45 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ………………., 3. ………………….
l) Byt č. 39 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ………………., 2. ……………….
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru
pronájmu
Z: vedoucí EO
MRA, s.r.o.
T: 15. 2. 2019
310/7RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,
dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním bytu
a porušování povinností nájemce
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného
usnesení rady města s účinností od 1. 2. 2019 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
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311/7RM/2019 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor ve správě
Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2018_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek kontrol dodržování smluvních podmínek u smluv o nájmu části nemovité
věci ve správě Městské realitní agentury, s.r.o., s tím, že bylo zkontrolováno 30
nebytových prostor v obytných domech, 3 garáže a 10 samostatných objektů a
nebylo zjištěno porušení sjednaných smluvních podmínek
312/7RM/2019 - Změny ve složení Komisí RMH_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Romana Kósy, člena Komise pro bezpečnost silničního provozu
ke dni 09.01.2019 z osobních důvodů.
a
rezignaci pana Jana Maryšky, člena občanské komise pro Havířov-Šumbark
z důvodu změny trvalého bydliště.
jmenuje
do funkce člena Komise pro bezpečnost silničního provozu pana Aleše Kraĺoviče.

313/7RM/2019 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Paide, Estonsko_______________
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Paide
v Estonsku ve dnech 4. – 6. 2. 2019 pro Mgr. Stanislavu Goreckou, náměstkyni
primátora pro sociální oblast a Ing. Bohuslava Niemiece, náměstka primátora pro
investice a chytré město na výstavu „Fenomén Masaryk“
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314/7RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 28.01.2019 dle příloh
315/7RM/2019 - Grantové řízení Stromy 2019 z Nadace ČEZ – předložení žádosti
o nadační příspěvek___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení Stromy 2019
z Nadace ČEZ
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o nadační příspěvek
a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o nadační příspěvek v souladu s podmínkami grantového
řízení Stromy 2019 z Nadace ČEZ
Z: vedoucí OKP
T: 31.05.2019
316/7RM/2019 - Grantové řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ – předložení žádosti
o nadační příspěvek___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení Oranžový přechod
z Nadace ČEZ
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o nadační příspěvek
a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
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ukládá
zpracovat a odeslat žádost o nadační příspěvek v souladu s podmínkami grantového
řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ
Z: vedoucí OKP
T: 31.03.2019
317/7RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro děti
předškolního věku“___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit předložení žádosti o dotaci na realizaci
projektu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ na základě vyhlášeného
dotačního programu Moravskoslezského kraje
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu s podmínkami dotačního
programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro předkládání žádostí
Z: vedoucí OKP
T: 31.10.2019
318/7RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně
základních škol“______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit předložení žádosti o dotaci na realizaci
projektu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ na základě
vyhlášeného dotačního programu Moravskoslezského kraje
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
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ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu s podmínkami dotačního
programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro předkládání
žádostí
Z: vedoucí OKP
T: 31.10.2019
319/7RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3726/1, k.ú. Havířov-město za účelem
výstavby budovy pro provozování jídelního a kavárenského zařízení__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 3726/1
o výměře 10.260 m2, kat. území Havířov-město panu Davidu Ševčíkovi, bytem
……………………, IČO: 60292024, za účelem výstavby budovy pro provozování
jídelního a kavárenského zařízení
320/7RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4100/1, k.ú. Havířov-město_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 4100/1,
trvalý trávní porost o výměře 158 m2, k.ú. Havířov-město, paní Silvii Štefkové,
……………………, za účelem rozšíření zahrady k budoucímu pozemku parc.č.
4116/1, k.ú. Havířov-město, na kterém bude postaven rodinný dům
321/7RM/2019 - Smluvní vztahy k pozemkům k.ú. Havířov-město u Prvního havířovského
minipivovaru na ul. Selská_____________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o smluvních vztazích k pozemkům k.ú. Havířov – město u Prvního
havířovského minipivovaru na ul. Selská
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322/7RM/2019 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 193, k.ú. Havířov-město____________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc.č. 193, k.ú. Havířov-město o výměře cca 100 m2,
vypůjčiteli: Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o., se sídlem Havířov-Město,
Na Nábřeží 101/61, IČO: 28615875 za účelem vybudování a užívání stavby
parkovacích míst pro provozování pohřební služby za těchto podmínek:
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 10 let s účinností od 01.03.2019
do 28.02.2029,
- nejpozději 6 měsíců před uplynutím sjednané doby může vypůjčitel písemně
požádat město o prodloužení doby výpůjčky,
- město dává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, souhlas vypůjčiteli provést stavbu parkovacích míst,
- vypůjčitel se zaváže do dvou let od účinnosti smlouvy postavit a užívat stavbu
parkovacích míst, v případě nesplnění tohoto závazku ve stanovené době město od
smlouvy písemně odstoupí,
- v případě, že vypůjčitel nebude mít uzavřenou platnou a účinnou nájemní smlouvu
k nebytovému prostoru, výpůjčka končí, a to dnem skončení nájemní smlouvy
k nebytovému prostoru,
- vypůjčitel vrátí pozemek do tří měsíců od skončení výpůjčky městu, stavba
parkovacích míst může být převedena na město nebo vypůjčitel stavbu parkovacích
míst odstraní na vlastní náklady a pozemek uvede do původního stavu s tím, že o
dalším postupu rozhodnou orgány města až v době skončení výpůjčky.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2019
323/7RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2938/3,
k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 4,00 m2) dle GP č. 4378-65/2018 ze dne
12.11.2018 ve prospěch pozemku parc.č. 2873, k.ú. Bludovice, jehož součástí je
budova č.p. 90, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ivan
Stoklasa a Daniela Stoklasová, oba bytem …………………..…………,
na dobu neurčitou
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2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1654/24,
k.ú. Šumbark za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 6,35 m2 - graficky označeno v GP
písmenem „C“) a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 7,45 m2 - graficky označeno v GP písmenem „B“)
dle GP č. 1862-53/2018 ze dne 27.11.2018 ve prospěch pozemku parc.č. 1654/69,
k.ú. Šumbark, jehož součástí je budova č.p. 1281, jimiž ke dni zřízení pozemkové
služebnosti jsou vlastníky Martin Skyva a Lenka Skyvová, oba bytem
…………………..…………, na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 30.04.2019
324/7RM/2019 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o._______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 257/1, 257/2,
257/3, 270/1, 272, 273, 274/3, 283/1, 284, 291, 293/1, 294, 304/1, 305/1, k.ú.
Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení a v právu
vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
„REKO MS Havířov-Balzacova+1, I. et. 2. část, číslo stavby 7700100118 “ včetně
jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou
úhradu ve výši 424.362,00 Kč + DPH, o výměře 2.121,81 m2 dle GP č. 4349108/2018 ze dne 01.11.2018, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 257/1, 399/1,
511/3, 511/6, 511/10, 511/11, 511/14, 511/15, 511/17, 511/20, 511/21, 511/23,
511/24, 511/25, 511/26, 511/27, 511/29, 511/36, 511/39, 511/41, 511/42, 511/44,
511/45, 511/49, 511/50, 511/52, 511/53, 511/58, 511/59, 511/63, 511/79, 511/82,
511/84, 511/85, 511/88, 511/91, 511/94, 511/113, 511/114, 511/116, 511/117, k.ú.
Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení a v právu
vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení „Reko
MS Havířov I. etapa 1. část, číslo stavby 7700100073 “ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši
403.326,00 Kč + DPH, o výměře 2.016,63 m2 dle GP č. 4348-107/2018 ze dne
30.10.2018, na dobu neurčitou
ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem,
Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 95 567
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2019
325/7RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místností o celkové výměře 43,24 m2
v suterénu budovy Dlouhá třídě 470/17, Havířov-Město, p. Jakubu Chovancovi,
bytem …………………..…………, jako nahrávací studio
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 7,30 m2 v podchodu obytného domu Dlouhá třída 475/27, Havířov-Město,
spol. Klíčnictví Marlock s.r.o., IČO: 07260725, jako výrobu klíčů
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 48,74 m2 ve 2. poschodí budovy ul. Obránců míru 619/3,
Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, jako
kancelář sociálně aktivizační služby pro seniory
4. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 20,08 m2 v přízemí hlavní budovy zdravotního střediska ul. Studentská
1548/26, Havířov-Podlesí, spol. Lékárna Fortuna s.r.o., IČO: 26818167, jako sklad
5. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 32,30 m2 v přízemí a suterénu bytového domu ul. Střední 504/3,
Havířov-Šumbark, p. Ivě Dominikové, IČO: 76410757, k provozování masáží
326/7RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře
58,11 m2 v budově Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2,
Havířov-Město, politické straně Komunistická strana Čech a Moravy,
IČO: 00496936, jako kancelář strany, za podmínek:
- nájemné 513,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 14,22 m2 v suterénu obytného
domu ul. Eduarda Urxe 284/3, Havířov-Město, p. Janu Švestkovi, jako sklad
pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
327/7RM/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem části nemovité věci – místností o celkové výměře 313,30 m2
ve 2. nadzemním podlaží v budově Městského podnikatelského centra, ul. Palackého
689/2, Havířov-Město, nájemkyni p. Renátě Poláčkové, IČO: 42986010, a to
místnosti o výměře 100,70 m2 pro spol. IREA medical s.r.o., IČO: 07692625, za
shodných podmínek s nájemní smlouvou
328/7RM/2019 - Žádost o ukončení nájmu dohodou______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 11,56 m2 v suterénu
obytného domu ul. Mánesova 527/16, Havířov-Město, nájemci p. Františku
Rapantovi, dohodou k 28. 2. 2019
329/7RM/2019 - Žádost o snížení nájemného____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře
210,08 m2 v přístavbě zdravotního střediska ul. Generála Svobody 280/24,
Havířov-Šumbark, nájemci p. Karlu Fukalovi, IČO: 68896590, z důvodu havárie
na potrubí ústředního topení v době od 13. 12. do 21. 12. 2018, o částku 1.807,00 Kč,
která představuje 1/3 měsíčního nájemného v celkové výši 5.421,00 Kč
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330/7RM/2019 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací za rok 2018____________
Rada města Havířova
schvaluje
5. úpravu odpisových plánů za rok 2018 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem, dle přílohy materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí
47 391 865,40 Kč.
331/7RM/2019 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2019______________________
Rada města Havířova
schvaluje
odpisové plány na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených městem Havířovem,
dle příloh materiálu, kdy jejich souhrnná výše odpisů činí 47 332 103,69 Kč.
332/7RM/2019 - Participativní rozpočet – pracovní skupina________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
složení pracovní skupiny pro participativní rozpočet města Havířova takto:
Stavební a silniční správní úřad:
Odbor komunálních služeb:
Odbor životního prostředí:
Odbor územního rozvoje:
Ekonomický odbor:

Ing. Vojtěch Petrovský, vedoucí odboru
Jan Kolář, referent
Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru
Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic
Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení
rozpočtu
Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu
Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku

333/7RM/2019 - Souhlas s přijetím darů – ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovou organizací města:
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace, IČO: 48805289
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- věcný dar ve výši 11 370 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ ŠKOLY, z. s.
ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov – Bludovice, IČO: 75140861 – pomůcky a potřeby
do výuky tělesné výchovy (8 ks prstová lapa, 2 ks pásek ke kimonu) a výpočetní
techniky (1 ks stavebnice robota Ubtech Jimu Robot TankBot)
- peněžitý dar ve výši 10 000 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ ŠKOLY,
z. s. ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov – Bludovice, IČO: 75140861 – příspěvek pro
žáky na úhradu nákladů na lyžařský výcvik 2019
334/7RM/2019 - Souhlas s dotací – MŠ Balzacova Havířov_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 ve výši 10 000 Kč
u poskytovatele IKEA ČR na projekt „Sáček látkový cestu napoví“
335/7RM/2019 - Souhlas s dotací – ZŠ F. Hrubína Havířov________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola F. Hrubína
Havířov – Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 ve výši 26 000 Kč
u poskytovatele Nadace OKD na projekt „Vyhráváme s babičkou a dědečkem“
336/7RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního majetku
– MŠ Balzacova Havířov_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190,
IČO: 61988685
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 90 000 Kč na částečné financování projektu „Zahrada pro hru
a poznání“
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit pořízení investičního majetku – stavba
zahrady a nabytí do vlastnictví zřizovatele v celkové výši cca 500 000 Kč:
- odvodnění pískoviště ve výši cca 31.000 Kč včetně DPH,
- pískoviště s násypem ve výši cca 107.000 Kč včetně DPH,
- chodník s rozcestníkem ve výši cca 45.000 Kč včetně DPH,
- zahrada ve výši cca 317.000 Kč včetně DPH
337/7RM/2019 - Souhlas s grantem – ZŠ Mládežnická Havířov_____________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o grant příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958114
poskytovatel grantu:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše grantu:
spolufinancování:

Evropská unie (prostřednictvím národní
agentury – Dům zahraniční spolupráce,
příspěvková organizace)
ERASMUS+, KA 1 – mobilita osob ve vzdělávání
CLIL today, CLIL every day
26 620 EUR
bez spoluúčasti

338/7RM/2019 - Souhlas s dotací – ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí__________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola F. Hrubína
Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Nadace OKD
Pro region 2019
Školní čítárna – komunitní centrum – místo pro
vzdělávání, bádání, setkávání, zábavu, odpočinek
125 000 Kč
35 000 Kč
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339/7RM/2019 - Souhlas s vyřazením investičního majetku - ZŠ Jarošova Havířov_____________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní školou Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958165
- myčka nádobí zn. Winterhalter GS 15, inventární číslo 222, v pořizovací
Ceně 96 879,00 Kč včetně DPH
340/7RM/2019 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2018
– ZŠ Gorkého Havířov_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČO: 62331221 změnu závazných ukazatelů nákladových účtu ve výši 585 tis. Kč
na rok 2018
341/7RM/2019 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2018
– ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková
organizace, IČO: 61988723 změnu závazných ukazatelů nákladových účtu
ve výši 4 557,00 tis. Kč na rok 2018
342/7RM/2019 - VZ/561/OÚR/18 „Přednádražní prostor Havířov – výkon činnosti stálého
technického dozoru stavebníka“- rozhodnutí o výběru nabídky______________
Rada města Havířova
rozhodla
o výběru nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/561/OÚR/18
„Přednádražní prostor Havířov – výkon činnosti stálého technického dozoru
stavebníka“ (číslo stavby 15008) od uchazeče „Společnost ČECH – ENGINEERING
& DOPRAVOPROJEKT Ostrava – TDS Přednádražní prostor Havířov“, vedoucí
společnosti ČECH – ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava –
Přívoz, IČO: 25394983, člen společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
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Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 42767377, s
nabídkovou cenou 1 795 000,- Kč bez DPH (2 171 950,- Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru
nabídky a Příkazní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/561/OÚR/18 –
„Přednádražní prostor Havířov – výkon činnosti stálého technického dozoru
stavebníka“ (číslo stavby 15008)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nabídky a Příkazní smlouvu na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ/561/OÚR/18 „Přednádražní prostor Havířov – výkon
činnosti stálého technického dozoru stavebníka“ (číslo stavby 15008)
Z: vedoucí OÚR
T: 2/2019
343/7RM/2019 - „Ledová plocha u VÚH Havířov – PD a AD“ (stavba č. 18013) – dohoda
o ukončení smlouvy o dílo_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení smlouvy o dílo číslo 469/OÚR/18 - „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“
(stavba č. 18013) ze dne 18.6.2018 se společností AS PROJECT CZ s.r.o.,
U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO: 260 95 254 dohodou ke dni
15.02.2019
2. úhradu částky ve výši 242 900,00 Kč bez DPH (tj. 293 909,00 Kč vč. DPH)
společnosti AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov,
IČO: 260 95 254 za plnění provedená na základě smlouvy o dílo č. 469/OÚR/18 „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ (stavba č. 18013) ze dne 18.6.2018 ke dni
ukončení této smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dohody o ukončení
smlouvy o dílo číslo 469/OÚR/18 - „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“
(stavba č. 18013)
ukládá
předložit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o dílo číslo 469/OÚR/18 - „Ledová
plocha u VÚH – PD a AD“ (stavba č. 18013)
Z: vedoucí OÚR
T: 02/2019
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344/7RM/2019 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ – uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 735/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy č. 1
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 674 549,34 Kč bez DPH
(816 204,70 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 735/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy č. 1
této SoD stavebních prací za cenu – 624 763,04 Kč bez DPH
(- 755 963,28 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy,
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení,
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 na provedení stavby
„Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ v rozsahu bodů 1 až 3
tohoto usnesení s dodavatelem Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32,
708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 451 92 464.
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 735/OÚR/18 ze dne 05.10.2018
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 735/OÚR/18 ze dne
05.10.2018
Z: vedoucí OÚR
T: 02/2018

345/7RM/2019 - VZ/601/OÚR/18 – „Chodník MK Selská 2. etapa“ – rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nejvhodnější nabídky________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/601/OÚR/18 „Chodník MK Selská 2. etapa“ (číslo stavby 16032) :
- MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 Svidnov, IČ: 03997286 pro nesplnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů popsaných
v příloze č. 1
- WATSEW s.r.o., V Zátiší 810/1, Mariánské hory, 709 00 Ostrava, IČ: 06465129
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pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů
popsaných v příloze č. 1
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/601/OÚR/18 – „Chodník MK Selská 2. etapa“ (stavba č. 16032) od společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
IČ: 48035599 s nabídkovou cenou 3.567.093,16 Kč bez DPH
(4.316.182,72 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/601/OÚR/18 – „Chodník MK Selská 2. etapa“ (stavba č. 16032) takto:
2. místo: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924 s nabídkovou cenou 3.648.344,21 Kč bez DPH
(4.414.496,49 Kč vč. DPH)
3. místo: Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek.
IČ: 45193118 s nabídkovou cenou 3.750.000,00 Kč bez DPH
(4.537.500,00 Kč vč. DPH)
4. místo: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Trnitá, Mlýnská 388/68,
602 00 Brno, IČ: 25317628 s nabídkovou cenou 5.770.498,03 Kč bez DPH
(6.982.302,62 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o vyloučení a výběru
nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/601/OÚR/18
– „Chodník MK Selská 2. etapa“ (stavba č. 16032)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o vyloučení a výběru nejvhodnější nabídky na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu VZ/601/OÚR/18 – „Chodník MK Selská 2. etapa“
(stavba č. 16032)
Z: vedoucí OÚR
T: 02/2019
346/7RM/2019 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“
– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 207/OÚR/18 dle Článku II a Přílohy č. 3
této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 949 723,19 Kč bez DPH
(1 149 165,06 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
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2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 207/OÚR/18 dle Článku II a Přílohy č. 3
této SoD stavebních prací za cenu - 650 728,05 Kč bez DPH
(- 787 380,94 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 související
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18 na provedení stavby
„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“
v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení se společností POHL cz, a.s., odštěpný
závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 207/OÚR/18 ze dne 5. 4. 2018
ukládá
1. předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 207/OÚR/18
ze dne 5. 4. 2018
Z: vedoucí OÚR
T: 2/2019
2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně
závazku ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OÚR
T: do 15 dnů ode dne
uzavření dodatku č. 2
347/7RM/2019 - VZ/602/OÚR/18 – „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky__________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/602/OÚR/18 – „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ (stavba č. 17028) od
společnosti EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČ: 452 74 924 s nabídkovou cenou 4.998.727,85 Kč bez DPH (6.048.460,70 Kč
vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/602/OÚR/18
– „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ (stavba č. 17028) takto:
2. místo: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599 s nabídkovou
cenou 5.073.775,88 Kč bez DPH (6.139.268,81Kč vč. DPH)
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3. místo: Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek.
IČ: 45193118 s nabídkovou cenou 5.297.054,48 Kč bez DPH
(6.409.435,92 Kč vč. PH)
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/602/OÚR/18 – „Parkoviště
na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ (stavba č. 17028)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/602/OÚR/18 – „Parkoviště na ul. Točitá, HavířovPodlesí“ (stavba č. 17028)
Z: vedoucí OÚR
T: 2/2019
348/7RM/2019 - Sociální služba „Cesta k domovu“ Spolku PORTAVITA____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
vyjádření potřebnosti a podpory registrované sociální službě „Cesta k domovu“
provozované Spolkem PORTAVITA se sídlem nám. T. G. Masaryka 810/4,
Havířov-Šumbark, IČ: 22611908
349/7RM/2019 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním označením
O7 pro pana Váňu____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost pana Luboše Váni, bytem …………………..………… o povolení zvláštního
užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti
místní komunikace ul. Chrpová pro vozidlo se speciálním označením O 7.
neschvaluje
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. 6. 2017
usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní
komunikace ul. Chrpová v Havířově pro vozidlo se speciálním označením O 7.
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350/7RM/2019 - Mobilní dřevěné domky – uskladnění____________________________________
Rada města Havířova
ruší
část unesení č. 5087/97/RM/2018 RMH dne 24. 10. 2018 – zadat vyhlášení veřejné
zakázky na servis, dopravu, montáž, demontáž a uskladnění prodejních domků
bere na vědomí
informaci o dočasném uskladnění prodejních domků v Centru dopravní výchovy,
areálu dopravního hřiště parc. č. 2469/37, k. ú. Havířov-Šumbark
ukládá
zajistit uskladnění prodejních domků na jiném místě, a to v případě, že nebude dále
možnost využít uskladnění prodejních domků v Centru dopravní výchovy, areálu
dopravního hřiště parc. č. 2469/37, k. ú. Havířov-Šumbark
Z: vedoucí OKS
T: květen 2019
351/7RM/2019 - Návrh „NAŘÍZENÍ“ – schválení parkovacích karet a ceny za stání___________
Rada města Havířova
schvaluje
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich
určených úsecích, dle přílohy č.1.
pověřuje
vedoucího odboru komunálních služeb podpisem Ceníku za stání silničních
motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích.
Z: vedoucí OKS
T: 28.02.2019
vydává
nařízení, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu, dle
přílohy č. 2 a
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ukládá
předložit Nařízení k podpisu primátorovi města a náměstkovi primátora pro investice
a chytré město
Z: vedoucí OKS
T: 28.02.2019
352/7RM/2019 - Elektrická energie a zemní plyn na rok 2020 a 2021 - zahájení zadávacího řízení
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. Smlouvu o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie a zemního
včetně jejího dodatku č. 1 ve znění přílohy č. 1
2. Seznam příspěvkových organizací ve znění přílohy č. 2, se kterými byla uzavřena
smlouva o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie a zemního plynu
včetně jejího dodatku č. 1 a které budou zadavateli veřejné zakázky „Společný
nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2020 a 2021“
3. Seznam obchodních společností pro uzavření smluv o společném zadávání veřejné
zakázky „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2020a 2021“
ve znění přílohy č. 3
4. Návrh smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky „Společný nákup
elektrické energie a zemního plynu na rok 2020 a 2021“ ve znění přílohy č. 4
5. Návrh plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů ve znění
přílohy č. 5 a č. 6
schvaluje
1. Uzavření smluv o společném zadávání veřejné zakázky „Společný nákup
elektrické energie a zemního plynu na rok 2020 a 2021“ ve znění přílohy č. 4 mezi
statutárním městem Havířov a obchodními společnostmi uvedenými v příloze č. 3
2. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Společný
nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2020 a 2021“
rozdělení předmětu plnění na části:
ano – 3 části (vysoké a nízké napětí
elektřiny a maloodběr plynu)
následné zakázky (opce):
ne
3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano
ano
ne
ne
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4. Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 64 písm. c) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(nákup na komoditní burze)
5. Varianty nabídky:

ne

6. Dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení: 1.1.2020
ukončení: 31.12.2021
7. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - hodnocení
formou elektronické aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno
pověřuje
1. Společnost FIN-servis, a.s., se sídlem 272 01 Kladno, Dr. Vrbenského 2040,
IČO: 26439573, dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provedením všech úkonů souvisejících
se zadávacím řízením „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok
2020 a 2021“
2. Vedoucího odboru komunálních služeb podpisem:
a) Smluv o společném zadávání veřejné zakázky „Společný nákup elektrické
energie a zemního plynu na rok 2020 a 2021“ mezi statutárním městem Havířov
a obchodními společnostmi uvedenými v příloze č. 3
b) Přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie a zemního plynu (VN a NN
u elektrické energie a maloodběru u zemního plynu), ve kterých bude stanovena
vyvolávací cena v tomto rozmezí:
elektrická energie nízké napětí: 830,- až 1 200,- Kč/MWh
elektrická energie vysoké napětí: 950,- až 1 250- Kč/MWh
zemní plyn maloodběr: 400,- až 550,- Kč/MWh
3. primátora města podpisem plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních
obchodů uvedených v příloze č. 5 a č. 6
353/7RM/2019 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace panu Zdeňku Tomečkovi, trvale bytem …………………..……,
na podporu včelařství ve výši 2 000 Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřuje
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou, vedoucí
odboru životního prostředí
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z. s., Havířov,
IČ 63 73 02 35, ve výši 98 000 Kč na léčbu včelstev a rozvoj včelařství
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřit podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou,
vedoucí odboru životního prostředí
354/7RM/2019 - Poskytnutí dotace panu Jiřímu Vavříkovi na zajištění včelí pastvy____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace panu Jiřímu Vavříkovi, trvale bytem …………………..……,
na zajištění včelí pastvy v roce 2019 ve výši 20 000 Kč v rámci ekologické
výchovy a osvěty
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřuje
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou, vedoucí
odboru životního prostředí
355/7RM/2019 - Výsledek veřejné soutěže - tisk Radničních listů____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek veřejné zakázky č. VZ/01/MKS/2018, zjednodušené podlimitní řízení na
služby – polygrafické práce „Tisk Radničních listů“ příspěvkové organizace
Městského kulturního střediska Havířov, IČO: 00317985 a sdělení o uzavření
Smlouvy s vybraným dodavatelem Kartis + Co s.r.o., IČO 258 61 441.
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356/7RM/2019 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace________________________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava
Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcného daru v celkové hodnotě 1.100 Kč
od dárce Naděžda Olivová, bytem Šrámkova 12, Havířov-Podlesí
Z: ředitel DsH, p.o.
T: únor 2019
357/7RM/2019 - VZ/7/DSH/18 – „Matrace, noční stolky a seniorská křesla pro středisko Luna“
– informace o výběru nejvhodnější nabídky_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. uzavření smlouvy č. 66/18 na realizaci veřejné zakázky VZ/7/DsH/18 – „Matrace,
noční stolky a seniorská křesla pro středisko Luna“ – dílčí části 1 – 90 ks matrací příspěvkovou organizací Domov seniorů Havířov se společností REDPLUS s.r.o.,
se sídlem V Lávkách 270, 679 72 Kunštát, IČO: 29249651, dne 18. 12. 2018
s cenou 494.100 Kč bez DPH (568.215 Kč včetně DPH)
2. uzavření smlouvy č. 67/18 na realizaci veřejné zakázky VZ/7/DsH/18 – „Matrace,
noční stolky a seniorská křesla pro středisko Luna“ – dílčí části 2 – 35 ks nočních
stolků a dílčí části 3 – 35 ks seniorských křesel - příspěvkovou organizací Domov
seniorů Havířov se společností LINET spol. s r.o., se sídlem Želevčice 5, 274 01
Slaný, IČO: 00507814, dne 19. 12. 2018 s cenou 889.700 Kč bez DPH (1.076.537
Kč včetně DPH)
3. uveřejnění smlouvy č. 66/18 na realizaci veřejné zakázky VZ/7/DsH/18 –
„Matrace, noční stolky a seniorská křesla pro středisko Luna“ – dílčí části 1 v registru smluv dne 18. 12. 2018
4. uveřejnění smlouvy č. 67/18 na realizaci veřejné zakázky VZ/7/DsH/18 –
„Matrace, noční stolky a seniorská křesla pro středisko Luna“ – dílčí části 2 a 3 v registru smluv dne 19. 12. 2018
Z: ředitel DSH, p. o.
T: prosinec 2018
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358/7RM/2019 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 1.3.2019________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem
Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá, IČO: 47677287, dne 1. března 2019
v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá
2. pozvánku a program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu valné hromady takto:
bod 2.

-

bod 3.

-

Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle
návrhu představenstva dle Přílohy č. 2
Odvolání a volba člena představenstva
a) hlasovat pro odvolání člena představenstva Ing. Vladislava Šipulu a
pro schválení člena představenstva Mgr. et Mgr. Jana Siostrzonka
dle návrhu obce Albrechtice
b) hlasovat pro odvolání člena představenstva pana Petra Přečka a pro
schválení člena představenstva Ing. Petra Dvořáčka dle návrhu
města Petřvald

bod 4.

-

Odvolání a volba člena dozorčí rady
a) hlasovat pro odvolání člena dozorčí rady Ing. Petra Oborného a pro
schválení člena dozorčí rady Ing. Jana Szturce dle návrhu
statutárního města Havířov
b) hlasovat pro odvolání člena dozorčí rady Ing. et Ing. Ladislava
Húsku a pro schválení člena dozorčí rady Ing. Petra Mikuly dle
návrhu statutárního města Karviná

359/7RM/2019 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Anežka Vojáčková_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí žádost o ukončení činnosti přísedící
Okresního soudu v Karviné paní Anežky Vojáčkové, trvale bytem Sadová 138/23,
Havířov - Město, a zánik její funkce ke dni 5.3.2019
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360/7RM/2019 - Úklid budov – uzavření dodatků
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádosti společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem Stodolní 316/2,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25368907, na zvýšení ceny za úklidové
služby poskytované na základě smlouvy č. 913/ORG/07, č. 243/ORG/11 a
194/ORG/17 týkající se prostor Magistrátu města Havířova; č. 8-3/2012 týkající se
úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov a Smlouvy o dílo
ze dne 19. 2. 2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální
služby města Havířova
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 8-3/2012 ze dne 12. 4. 2012 týkající se úklidu
objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov se společností
MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 316/2,
IČO: 25368907, kterým bude z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy
zvýšena od 01.02. 2019 paušální měsíční cena za úklid o částku 10.492,- Kč bez
DPH (12.695,32 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena o částku 125.904,- Kč
bez DPH (152.343,84 Kč včetně DPH)
3. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2009 s účinností
ode dne 1.3.2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální
služby města Havířova se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu
zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena od 01.02.2019 paušální měsíční cena
za úklid o částku 3.412,50 Kč bez DPH (4.129,- Kč včetně DPH), tzn. paušální
roční cena o částku 40.950,- Kč bez DPH (49.550,- Kč včetně DPH)
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 913/ORG/07, kterým bude od 01.02.2019
z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka
za úklidové služby o 6.149,36 Kč bez DPH (roční paušální částka o 73.792,32 Kč
bez DPH)
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 243/ORG/11, kterým bude od 01.02.2019
z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka
za úklidové služby o 226,36Kč bez DPH (roční paušální částka o 2.716,32 Kč
bez DPH)
3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 194/ORG/17, kterým bude od 01.02.2019
z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka
za úklidové služby o 442,28 Kč bez DPH (roční paušální částka o 5.307,36 Kč
bez DPH)
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pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 3
ke smlouvě č. 913/ORG/07 ze dne 28.12.2007
2. vedoucí organizačního odboru podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě č. 243/ORG/11
ze dne 05.04.2011 a podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě č. 194/ORG/17
ze dne 20.3.2017
Z: vedoucí ORG
T: 28.02.2019
361/7RM/2019 - Jmenování vedoucího odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova_
Rada města Havířova
jmenuje
ode dne 6.2.2019 Ing. Ivetu Grzonkovou do funkce vedoucí odboru komunálních
služeb Magistrátu města Havířova
362/7RM/2019 - Nominace zástupce statutárního města Havířov do školské komise Svazu měst
a obcí ČR____________________________________________________________
Rada města Havířova
nominuje
zástupce Statutárního města Havířova do školské komise předsednictva Svazu měst a
obcí ČR s hlasovacím právem Mgr. Janu Feberovou, náměstkyni pro školství a
kulturu

Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátor města Havířova

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.
náměstkyně primátora
pro školství a kulturu

K bodu jednání číslo 58. Vyvěšení tibetské vlajky nebylo přijato usnesení.
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