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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.06.2021  

 
3232/70RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 70. schůze RMH, konané dne 07.06.2021 
 
3233/70RM/2021 - Zpráva o ověření zápisů z 69. schůze RMH, konané dne 24. května 2021 
 
3234/70RM/2021 - Schválení pořadu 70. schůze RMH, konané dne 7. června 2021 
 
3235/70RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 70. RMH 
 
3236/70RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3237/70RM/2021 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci  
  
3238/70RM/2021 - Ukončení nájmu dohodou 
 
3239/70RM/2021 - Pronájem garáže 
 
3240/70RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 396/1, k. ú. Bludovice 
 
3241/70RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1793, k. ú. Dolní Suchá 
 
3242/70RM/2021 - Vynětí majetku z hospodaření, předání majetku k hospodaření  

a darování majetku příspěvkovým organizacím 
 

3243/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti 
 
3244/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 

3245/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 

3246/70RM/2021 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 871/5, k. ú. Bludovice 
 
3247/70RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420,  

k. ú. Havířov-město 
 
3248/70RM/2021 - Záměr směny a prodeje části pozemku parc. č. 427, k. ú. Bludovice             
 
3249/70RM/2021 - Záměr darovat vodovodní přípojky k nemovitostem na ul. Výletní              
 
3250/70RM/2021 - Záměr darovat pozemky MS kraji-Správě silnic MS kraje              
 
3251/70RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             
 
3252/70RM/2021 - Výkup pozemků v majetku GasNet s.r.o.             
 
3253/70RM/2021 - Informace o stavbě Správy železnic s. o. „Optimalizace traťového  

úseku Havířov“ 
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3254/70RM/2021 - Nabytí nemovitostí z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu  
ve věcech majetkových  
 

3255/70RM/2021 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2020 a účetní závěrka  
města Havířova sestavená k 31. 12. 2020 
 

3256/70RM/2021 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2022 
 
3257/70RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 57. - 88.  
 
3258/70RM/2021 - VZ/199/OŠK/21 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“  

(číslo stavby 20009) - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

3259/70RM/2021 - Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07 
 
3260/70RM/2021 - Sloučení mateřských škol - MŠ U Jeslí Havířov a MŠ Okružní Havířov 
 
3261/70RM/2021 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce  

Asterix-SVČ, p. o., Havířov  
  

3262/70RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – ZŠ Jarošova  
Havířov – zrušení usnesení 
 

3263/70RM/2021 - ZŠ a MŠ Na Nábřeží – změna části usnesení 
 
3264/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ Moravská Havířov 
 
3265/70RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
3266/70RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ 1. máje Havířov 
 
3267/70RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ Gen. Svobody Havířov 
     
3268/70RM/2021 - Technické zhodnocení svěřeného majetku ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov  
                                             
3269/70RM/2021 - Technické zhodnocení svěřeného majetku ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
 
3270/70RM/2021 - „Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ – souhlas  

s podmínkami zadávacího řízení  
 

3271/70RM/2021 - „Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína,  
Havířov-Podlesí“ - souhlas s podmínkami zadávacího řízení  
 

3272/70RM/2021 - Návrh na úpravu platů - stanovení osobních příplatků ředitelům PO 
 
3273/70RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 
 

3274/70RM/2021 - Uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace                             
 
3275/70RM/2021 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov  

na spolufinancování výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením  
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3276/70RM/2021 - Zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících  
aktivit 

 
3277/70RM/2021 - Rozšíření kapacity odborného sociálního poradenství 
 
3278/70RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro muže  
 
3279/70RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro rodiny 
 
3280/70RM/2021 - Ukončení role veřejného zadavatele u sociálně aktivizační služby  

pro rodiny s dětmi   
 

3281/70RM/2021 - Ukončení role veřejného zadavatele u služby nízkoprahového zařízení  
pro děti a mládež   
 

3282/70RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města 
 
3283/70RM/2021 - „Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ – zahájení 

zadávacího řízení  
 

3284/70RM/2021 - Žádost o opravu komunikace na ul. Zahrádkářská  
v Havířově - Dolní Datyni  

 
3285/70RM/2021 - Podání žádosti o organizování veřejné služby (VS) 
 
3286/70RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
3287/70RM/2021 - Změna v povodňové komisi   
 
3288/70RM/2021 - Informace o změnách v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój,  

Karviná, Havířov“ 
 

3289/70RM/2021 - Podpora výměny kotlů ve městě Havířov 
 
3290/70RM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2020 
 
3291/70RM/2021 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 25.6.2021 
 
3292/70RM/2021 - CEVYKO a.s. – Dodatek č. 1 k Akcionářské smlouvě, zvýšení  

základního kapitálu  
 

3293/70RM/2021 - Havířovské slavnosti - 3. - 4. 9. 2021 
 
3294/70RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje   
 
3295/70RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

ze státního rozpočtu 
 

3296/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic na technické zhodnocení 
 svěřeného majetku Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

3297/70RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru 
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3298/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením neupotřebitelného dlouhodobého majetku 
příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova 
 

3299/70RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím finančního příspěvku v rámci programu 
GLOBUS Lepší svět 2021 
 

3300/70RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3301/70RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3302/70RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  

 
3303/70RM/2021 - Rezignace členů Občanské komise RMH pro část města  

Havířov – Dolní Datyně 
 

3304/70RM/2021 - Majetkový vstup do společnosti s ČEZ ESCO, a.s. 
 
3305/70RM/2021 - Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 21.06.2021 
 

3306/70RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad 
 
3307/70RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad a uzavření nové nájemní smlouvy  

k obecnímu bytu - Nikol Šťuková 
 

3308/70RM/2021 - Přidělení obecního bytu     
 
3309/70RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
3310/70RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a následném darování – písek pro beach  

volejbalová hřiště 
 
3311/70RM/2021 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.7.2021  
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U S N E S E N Í 
ze 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.06.2021  

 

3232/70RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 70. schůze RMH, konané dne 07.06.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 70. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 07.06.2021 

      Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 

 

3233/70RM/2021 - Zpráva o ověření zápisů z 69. schůze RMH, konané dne 24. května 2021___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisů z 69. schůze RMH, která se konala  

dne 24. května 2021 

 

 

3234/70RM/2021 - Schválení pořadu 70. schůze RMH, konané dne 7. června 2021___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 7. červan 2021 

dle přílohy. 

 

 

3235/70RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 70. 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: 

 

2743/62RM/2021 Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             
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v y p o u š t í 

 

2942/66RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

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

Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o 

poskytnutí dotace 

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

Prostřední Suchá 

3093/68RM/2021 Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. 

Havířov-město 

3098/68RM/2021 Ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá a.s. - 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

3101/68RM/2021 Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého 

svazu ochránců přírody Nový Jičín 

3123/68RM/2021 Pronájem rouškomatu 

3125/68RM/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 503/KP/19 

3133/68RM/2021 „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

– vyhodnocení podaných nabídek na VZ/147/OKS/21 

3156/69RM/2021 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

– ZŠ Jarošova Havířov 

3170/69RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 

2 Územního plánu Karviné 

3172/69RM/2021 „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“ (stavba č. 20060) 

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

3175/69RM/2021 VZ/186/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022 - 

nové vyhlášení 

3183/69RM/2021 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

3184/69RM/2021 Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu 

3187/69RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z MPSV 

3188/69RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV 

3189/69RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z Nadačního fondu TESCO 

3193/69RM/2021 Poskytnutí věcného daru 

3198/69RM/2021 Petice občanů z domů na ul. J. Gagarina 22, 24, 26, 28 

v Havířově-Podlesí 

3200/69RM/2021 „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě 314/OÚR/201 se společností Technické služby 

Havířov a.s. 
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3236/70RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 25 m2 v 1.  
patře obytného domu ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě,  
p. M. D. k provozování masáží 

 

 
3237/70RM/2021 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci________________  
  

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení č. 3148/69RM/2021 ze dne 24.05.2021ve věci převodu nájmu k části 
nemovité věci-nebytového prostoru o výměře 14,80 m2 v suterénu obytného 
domu ul. Akátová 459/3 z důvodu stěhování, z nájemkyně p. J. Š. na syna  
p. J. Š. 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci-nebytového prostoru o výměře 14,80 m2 
v suterénu obytného domu ul. Akátová 459/3, Havířov-Šumbark, panu J. Š., 
bytem …………………………., jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 
3238/70RM/2021 - Ukončení nájmu dohodou__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 6 m2 
v suterénu obytného domu ul. ……………………….., nájemkyni paní M. P., 
bytem ……………………….., a to dohodou ke dni 31.07.2021 

 

 
3239/70RM/2021 - Pronájem garáže_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci-garáže o výměře 48 m2 nacházející se v objektu na 
ul. Kubelíkova 1317/1 v Havířově-Podlesí, společnosti VALEConsult s.r.o., 
IČO: 10876251, za podmínek: 
- nájemné 700,00 Kč/m2/rok včetně DPH 

- nájem na dobu určitou, od 01.07.2021 do doby započetí rekonstrukce objektu 
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3240/70RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 396/1, k. ú. Bludovice___________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 396/1, o výměře 20 m2, k. ú. Bludovice, 

pro Společenství vlastníků 17. listopadu 1124, Havířov-Podlesí, se sídlem 

Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 06619495, za účelem 

umístění předsazených balkónových sestav obytného domu na ul. 17. listopadu 

1124/36, Havířov-Podlesí, v rámci stavby „Revitalizace bytového domu  

17. listopadu 1124/36, Havířov-Bludovice“ 

 

 

3241/70RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1793, k. ú. Dolní Suchá_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1793, ostatní 

plocha o výměře 665 m2, k. ú. Dolní Suchá, JUDr. Š. L., ………………………., 

pro účely výstavby bezbariérového rodinného domu, za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 421.350,00 Kč (tj. 633,60 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku, celkem ve výši 423.850,00 Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

 

 

3242/70RM/2021 - Vynětí majetku z hospodaření, předání majetku k hospodaření  

a darování majetku příspěvkovým organizacím_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí 

rozdělení pozemku parc. č. 833/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – zeleň 

o výměře 3.227 m2 v účetní ceně 2.918.228,00 Kč, který byl předán 

k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122, a to na pozemek parc. 

č. 833/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – zeleň o výměře 2.945 m2 v účetní 

ceně 2.663.211,00 Kč a pozemek parc. č. 833/7, k. ú. Havířov-město, ostatní 

plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 282 m2 v účetní ceně 

255.017,00 Kč, z důvodu nápravy využití pozemku dle skutečného stavu 
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schválit  

1. vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, 736 01 

Havířov-Město, 1. máje 956/10a, IČO: 70958122, dle § 27 odst. 2 písm. e) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, a to části pozemku parc. č. 833/1, nově označeného 

jako pozemek parc. č. 833/7, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha o výměře 282 m2 v účetní ceně 255.017,00 Kč, 

dle přílohy č. 1 

2. předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, 

IČO: 00306754, 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. 833/7, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha, o výměře 282 m2 v účetní ceně 255.017,00 Kč, dle přílohy 

č. 2 

3. darování movitých věcí dle přílohy č. 3 v celkové účetní ceně 2.287.871,40 Kč 

nabytých od Moravskoslezského kraje darovací smlouvou č. 344/EO/21 dne 

20. 5. 2021 v rámci převodu sportovního centra včetně bazénu v Havířově-

Šumbarku na statutární město Havířov příspěvkové organizaci Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 

1296/2a, IČO: 00306754  

 

 

3243/70RM/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. 4166/1, 

k. ú. Havířov-město  za účelem umístění  elektropřípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,00 m2 – graficky označeno  

v GP písmenem „A"), za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 2.250,00 Kč + DPH, (o výměře 18,00 m2 – graficky označeno 

v GP písmenem „B"), za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 1,00 m2 – graficky označeno  

v GP písmenem „C") a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve 

výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 9,00 m2 – graficky označeno v GP písmenem 

„B") dle GP č. 2391-125/2019 ze dne 28. 2. 2020 ve prospěch pozemku parc.  

č. 4259/2, k. ú. Havířov-město, jehož součástí je budova č. p. 1320,  

k. ú. Havířov-město, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky 

Ing. L. O., bytem ……………………… a R. O., 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 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 

v souladu s tímto usnesením                                                                                    

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 

3244/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města, 

a to parc. č. 638/1, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR110 v rámci stavby č. IP-12-

8025666/VB2, Havířov Mezidolí č. parc. 635, příp. NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 15,39 m2 dle GP č. 4968-575/2020  

ze dne 9. 3. 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 smlouvy o 

zřízení věcného břemene 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 

3245/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení č. 2804/63RM/2021, bod 1 ze dne 15. 2. 2021 
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s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města, a to parc. č. 
1326/1, 1327, 1405/52, 1405/76, 1405/77, k. ú. Prostřední Suchá spočívající  
v povinnosti strpět uložení vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými 
vozidly a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže 
vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých 
porostů  ovocných či lesních stromů, víceletých keřů  nad uloženým vodovodním 
řadem v rámci stavby „Havířov-Prostřední Suchá, ul. Hornická-výměna    
vodovodního  řadu“ za jednorázovou  úhradu  ve výši 44.400,00 Kč + DPH,  
o výměře 222,00 m2 dle GP č. 3296-53/2021 ze dne 7. 5. 2021, na dobu neurčitou 
ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, 
IČO: 451 93 665  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v souladu s tímto usnesením                                                               

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 31.12.2021 
 

 
3246/70RM/2021 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 871/5, k. ú. Bludovice______ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 873/5, 
872/2, 871/5, k. ú. Bludovice, celkem o výměře 165 m2, paní P. B., bytem 
……………………………., za účelem zajištění pěšího přístupu z veřejné 
komunikace k pozemkům paní B., které vzniknou budoucí parcelací. 

 

                                
3247/70RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420,  

k. ú. Havířov-město_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr pronájmu části pozemků parc.  
č. 1531/3 a 1420, k. ú. Havířov-město, o výměře 4 m2, společnosti Ústav Pohoda, 
z. ú., Svojsíkova 2087, 737 01 Český Těšín, IČO: 03406083 pod již postaveným 
prodejním stánkem, s prodejem rybích výrobků sebou.   
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3248/70RM/2021 - Záměr směny a prodeje části pozemku parc. č. 427, k. ú. Bludovice_______             

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova   

schválit  

1. záměr směnit část pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha jiná  

plocha o výměře 237 m2 v majetku statutárního města Havířova, za část 

pozemku parc. č. 433/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 237 m2  

ve vlastnictví pana P. S., bytem ………………….    

2. záměr prodat část pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha,  

jiná plocha o výměře cca 140 m2 v majetku města, pro účely rozšíření 

předzahráhky u restaurace V Zátiší, kupujícímu panu P. S., bytem 

…………………… 

 

 

3249/70RM/2021 - Záměr darovat vodovodní přípojky k nemovitostem na ul. Výletní_______              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova   

schválit záměr darovat vodovodní přípojky vybudované spolu s vodovodním 

řadem v rámci stavby č. 18053 „Rekonstrukce MK Výletní včetně chodníku“ 

vlastníkům připojených rodinných domů na pozemcích v k. ú. Šumbark:   

1. na parc. č. 2233, ve vlastnictví Bc. Z. P.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 68.786,57 Kč 

2. na parc. č. 2244, ve spoluvlastnictví Z. P., J. P., MUDr. M. P. a J. S.,  

všichni bytem ………………………………… 

hodnota přípojky: 73.060,59 Kč 

3. na parc. č. 2229, ve společném jmění manželů M. F. a M. F.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 69.500,26 Kč 

4. na parc. č. 2218/2, ve vlastnictví K. L.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 72.380,23 Kč 

5. na parc. č. 2219, ve vlastnictví I. L.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 82.257,07 Kč 

6. na parc. č. 2116/3, ve vlastnictví Ing. J. S.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 77.705,71 Kč 

7. na parc. č. 2216/5, ve společném jmění manželů Ing. J. B., MBA a J. B.,     

………………………………… 

hodnota přípojky: 78.502,86 Kč 
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8. na parc. č. 2213/4, ve vlastnictví K. Ch.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 77.998,45 Kč 

9. na parc. č.2213/1, ve vlastnictví Mgr. P. K.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 71.557,85 Kč 

10. na parc. č. 2215/3, ve vlastnictví M. K.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 71.206,57 Kč 

11. na parc. č. 2207, ve spoluvlastnictví M. W. a S. W.,  

………………………………… 

spoluvlastníci trvale bytem: 

………………………………… 

       hodnota přípojky: 46.499,87 Kč 

12. na parc. č. 2209/6, ve společném jmění manželů Ing. B. M. a Z. M.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 74.304,48 Kč 

 

 

 

3250/70RM/2021 - Záměr darovat pozemky MS kraji-Správě silnic MS kraje______________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr darovat v k. ú. Havířov-město 

pozemky parc. č. 1236/20, 1236/21, 1536/7, 1536/9, 2193/5, 2265/6, 2265/7, 

2739/4, 2741/4 a 2748/10 zastavěné okružní křižovatkou ulic  

Moskevská – Karvinská a silnice III/4746 - ul. Dělnická, do majetku 

Moravskoslezského kraje, IČO: 708 90 692, zastoupeného Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 

702 23 Ostrava, středisko Karviná, se sídlem Bohumínská 1877/4,  

733 01 Karviná, IČO: 000 95 711  

 

 

3251/70RM/2021 - Prodej 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 prodej části pozemku k. ú. Dolní Datyně, 

parc. č. 715 ostatní plocha, ostatní komunikace dle GP č. 821-38/2021 označené 

jako parc. č. 715/4 o výměře 43 m2, do společného jmění manželů P. I. a A. I., 

bytem …………………………………, pro účely vybudování příjezdové 

komunikace k rodinnému domu čp. 91 na parc. č. 687, k. ú. Dolní Datyně, který 

mají ve vlastnictví, za sjednanou kupní cenu 100,00 Kč/m2, tj. za výměru 43 m2 

celkem  4.300,00 Kč s tím, že ke kupní ceně budou připočteny náklady na 

vyhotovení geometrického  plánu ve výši 5.800,00 Kč    
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s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti - práva chůze a jízdy ve prospěch statutárního 

města Havířova, na části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně, dle GP č. 

821-38/2021 označené jako parc. č. 715/4 o výměře 43 m2, která je předmětem 

prodeje do společného jmění manželů P. I. a A. I., bytem ……………………., 

pro účely vybudování příjezdové komunikace k rodinnému domu čp. 91 na parc. 

č. 687, k. ú. Dolní Datyně s tím, že pozemková služebnost bude zřízena  

ve prospěch města bezúplatně a pozemek bude veřejně přístupný      

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti                                                                                    

                                                                                                            

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s usnesením        

                                                                                                                     

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 31.08.2021  

 

 

3252/70RM/2021 - Výkup pozemků v majetku GasNet s.r.o._____________________________             

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup pozemků k. ú. Šumbark, parc. č. 

1460/258 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 a parc. č. 1891/3 

manipulační plocha, ostatní plocha o výměře 15 m2, ve vlastnictví společnosti 

GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČO: 272 95 567 s tím, že pozemky zastavěné komunikací a přilehlou zelení  

ul. Konzumní v majetku města, budou vykoupeny za cenu dle znaleckého 

posudku zpracovaného na  náklady kupujícího, minimálně však za zůstatkovou 

účetní cenu  parc. č. 1460/258 ve výši 36.220,00 Kč a  parc. č. 1891/3 ve výši 

48,00 Kč, tj. celkem 36.268,00 Kč bez DPH     

 

 

3253/70RM/2021 - Informace o stavbě Správy železnic s. o. „Optimalizace traťového  

úseku Havířov“__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

    

informaci o záměru stavebníka Správy železnic, státní organizace, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 709 94 234   realizovat 

stavbu s názvem „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka 

Havířov střed (mimo)" v jejímž rámci bude realizován stavební objekt  
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SO 12-20-02, jehož obsahem je zrušení stávajícího podchodu a výstavba nového 

podchodu spojujícího výpravní budovu Správy železnic s. o., ul. Železničářů  

čp. 1300, Havířov-Město, s částí města Šumbark s tím, že záměrem stavebníka 

je převést nově vybudované výstupní schodiště včetně šikmého chodníku  

po dokončení stavby do vlastnictví a správy statutárního města Havířova,  

které v rámci spoluúčasti zařadí do plánu investic vybudování navazujícího 

chodníku na hranici pozemku u prodejny Lidl v Havířově-Šumbarku   

 

 

3254/70RM/2021 - Nabytí nemovitostí z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu  

ve věcech majetkových____________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. bezúplatné nabytí pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 724/5 ostatní plocha,  

ostatní komunikace o výměře 44 m2, v majetku České republiky, s nímž 

přísluší hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město,  

IČO: 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova   

2. úplatné nabytí pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 2363/6 ostatní plocha,  

jiná plocha o výměře 15 m2, v majetku České republiky, s nímž přísluší 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město, IČO: 697 97 111,  

do majetku statutárního města Havířova, za kupní cenu stanovenou vlastníkem 

ve výši 11.000,00 Kč   

 

 

3255/70RM/2021 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2020 a účetní závěrka  

města Havířova sestavená k 31. 12. 2020______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční  

vypořádání města Havířova za rok 2020 v rozsahu příloh č. 1. – 23., 31., 32.  

a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,  

2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,  

v rozsahu příloh č. 24. – 30. 
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uložit 
1. vedoucímu ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů  

právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2020 ve výši 
21 792 240,00 Kč na ZBÚ města   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 30.06.2021 
2. řediteli TSH a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské 

činnosti (TSH a. s.) při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu za rok 
2020 po zdanění ve výši 503 915,97 Kč  Z: vedoucí OKS 

   T: 30.06.2021 
3. řediteli TSH a. s realizovat převod daně z příjmů právnických  

osob z hospodářské činnosti (TSH a. s.) při provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu za rok 2020 ve výši 117 990,00 Kč   
       Z: vedoucí OKS 

   T: 30.06.2021 
4. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  

k 31. 12. 2020.     Z: vedoucí EO 
   T: 30.06. 2021 

pověřit 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu  
o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31. 12. 2020 

 

 
3256/70RM/2021 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2022___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova  
na rok 2022“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 
2022“, který je přílohou předkládaného materiálu. 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí harmonogram přípravy  
a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2022“ a „Návrhu rozpočtu 
hospodářské činnosti města Havířova na rok 2022“, který je přílohou 
předkládaného materiálu. 

 
 

 
3257/70RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 57. - 88.__  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
s c h v á l i t 
a) rozpočtová opatření č. 57. – 88., dle Přílohy č. 1 
b) na základě rozpočtových opatření č. 53. – 88. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2021: 
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 517 018,03 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 063 576,56 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 39 702,59 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 706,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 411 032,88 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 968 821,24 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 485 502,95 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 837,83 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 337,60 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 641 706,93 tis. Kč 

 odbor organizační  319 005,16 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 398,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 346 833,81 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 071,80 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 030 710,53 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 601,27 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 483 318,29 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 063,50 tis. Kč 

 MŠ ČSA 840,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 274,80 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 140,00 tis. Kč 

         z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 692,50 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 158,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 865,50 tis. Kč 

 MŠ Okružní 917,70 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 833,36 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 588,70 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 072,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 40,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 940,86 tis. Kč 

 MŠ Sukova 928,50 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 856,56 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 935,07 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 155,63 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 158,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 716,72 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 162,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 500,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 944,54 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 518,38 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 594,96 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 
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 ZŠ Gen. Svobody 3 246,06 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 259,31 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 264,07 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 595,62 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 971,23 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 36,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 191,98 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 965,37 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 7 913,73 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 951,19 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 330,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 435,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 458,08 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 180,04 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 817,60 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 146,63 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 003,33 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 230,31 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 87 585,12 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 595,87 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 012,07 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
29 765,68 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 67 387,51 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 60 960,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 5 070,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 000,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +451 803,21 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 +396 103,21 tis. Kč 
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3258/70RM/2021 - VZ/199/OŠK/21 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“  

(číslo stavby 20009) - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/199/OŠK/21 – „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (číslo 

stavby 20009) od společnosti VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, Vítkovice, 703 

00 Ostrava, IČO: 45194980 s nabídkovou cenou 2 714 845,76 Kč s DPH 

(2 243 674,18 Kč bez DPH)  

 

- o pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/199/OŠK/21 –  

„Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (číslo stavby 20009) takto: 

 

2. místo: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o., Hranečník 2124/11 a, 710 00 Ostrava,  

IČO: 26874199  

s nabídkovou cenou 2 801 210,20 Kč s DPH  

(2 315 049,75 Kč bez DPH) 

3. místo: BAROSTAV s.r.o., Padlých hrdinů 171/26, Životice, 736 01 

Havířov, IČO: 25370472  

s nabídkovou cenou 2 885 196,24 Kč s DPH  

(2 384 459,70 Kč bez DPH) 

4. místo:  KROLSTAV BESKYD s.r.o., Jamnická 18, 738 01 Staré Město,  

IČO: 26800527 s nabídkovou cenou 3 227 334,57 Kč s DPH 

(2 667 218,65 Kč bez DPH) 

5. místo: MIRMAR STAVBY s.r.o., Osadnická 1254/8 a, Šumbark, 736 01 

Havířov,  

IČO: 06321534 s nabídkovou cenou 3 285 749,29 Kč s DPH 

(2 715 795,28 Kč bez DPH) 

6. místo: Turčina s.r.o., Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, 

IČO: 25886550 s nabídkovou cenou 3 619 358,00 Kč s DPH 

(2 991 205,00 Kč bez DPH) 

7. místo: POSITOR stavební s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Havlíčkovo nábřeží 2728/38,  

IČO: 06883184 s nabídkovou cenou 4 700 850,00 Kč s DPH  

(3 885 000,00 Kč bez DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/199/OŠK/21 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (číslo 

stavby 20009) 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/199/OŠK/21 - „Revitalizace 

turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (číslo stavby 20009) 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: červen 2021 

 

 

3259/70RM/2021 - Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07 uzavřené 

mezi statutárním městem Havířovem a Vysokou školou PRIGO, z.ú., s platností 

od 1. 7. 2021, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dodatku č. 8 o nájmu 

nemovitosti č. 767/OŠK/07 

 

                                                                                                             Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                             T: červen 2021 

 

  

3260/70RM/2021 - Sloučení mateřských škol - MŠ U Jeslí Havířov a MŠ Okružní Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

rozhodnout dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů: 

1. sloučit Mateřskou školu Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková 

organizace IČO: 70958262 a Mateřskou školu Havířov – Šumbark  

Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297, a to s účinností  

od 1. 1. 2022, 

2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894,  

příspěvková organizace IČO: 70958262, zanikne, a to s účinností  

ke dni 1. 1. 2022 

3. že přejímající organizací se stane Mateřská škola Havířov – Šumbark  

Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297, a to s účinností  

od 1. 1. 2022, 
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4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy  

Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace IČO: 70958262 

přejdou dnem sloučení na přejímající Mateřskou školu Havířov – Šumbark 

Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297    

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 1. 1. 2019 Mateřské školy 

Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297 

a to takto: Článek II Název, sídlo, identifikační číslo organizace se rozšiřuje o 

bod 6. Odloučené pracoviště: U Jeslí 4/894, Havířov – Šumbark, 736 01 

uložit odboru školství a kultury zveřejnit: 

1. v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové organizace Mateřské školy 

Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace IČO: 70958262  

a Mateřské školy Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková 

organizace, IČO: 70958297,  a to s účinností od 1. 1. 2022, 

2. v informační systému ROS-IAIS (Registr osob – integrovaný agendový  

informační systém) změnu sídla a statutárního zástupce 

 

 

3261/70RM/2021 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce  

Asterix-SVČ, p. o., Havířov_________________________________________  

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou 

zapsány ve školském rejstříku za 1. pololetí roku 2021, dle přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce 

ASTERIX – střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

vyhotovit a předat oznámení o schválené výši odměny ředitelům mateřských 

škol, základních škol a ředitelce ASTERIX – střediska volného času Havířov, 

příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 

 

 Z: vedoucí OŠK  

 T: červen 2021 
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3262/70RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – ZŠ Jarošova  

Havířov – zrušení usnesení_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 24. 5. 2021 č. usn.  3156/69RM/2021  

ve věci prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Základní škole 

Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 

Radou města Havířova usnesením č. 3108/68RM/2021 ze dne 3. 5. 2021  

ve výši 93 254,00 Kč 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí žádost příspěvkové organizace Základní škola  

Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958165 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

schválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Základní škole 

Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 

Radou města Havířova usnesením č. 3108/68RM/2021 ze dne 3. 5. 2021  

ve výši 93 254,00 Kč 

uložit odboru školství a kultury poslat Základní škole Havířov – Šumbark 

Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace oznámení o usnesení 

Rady města Havířova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 

93 254,00 Kč  

 Z: vedoucí OŠK  

 T: červen 2021 

 

 

3263/70RM/2021 - ZŠ a MŠ Na Nábřeží – změna části usnesení__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova změnit v části usnesení ZMH ze dne 26. 4. 2021 

č. usn.  624/19ZM/2021, v bodě 1.  datum doby návratnosti bezúročné finanční 

výpomoci za účelem předfinancování projektu, a to z 31. 3. 2022 na 30. 6. 2022 
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3264/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ Moravská Havířov__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková 

organizace, IČO: 70958131, zastoupené Mgr. Marcelou Sasynovou, ředitelkou 

školy pronájem školního bytu za podmínek: 

 

nájemce:    Mgr. L. K. 

výměra prostor:    75,70 m2 (započitatelná 72,47 m2) 

nájemné:    70,00 Kč/m2  

služby:                      teplo, voda - zálohová měsíční platba        

dodávku elektrické energie hradí nájemník 

přímo dodavateli 

doba nájmu:   na dobu určitou od 1. 7. daného kalendářního 

roku do 30. 6.  následujícího kalendářního roku 

s možností opakovaného prodlužování vždy  

na 1 rok  

další ujednání:         nájemné bude upraveno v souladu se změnou 

sazby nájemného schváleného radou města 

 

 

3265/70RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace,IČO: 70958131 

 

finanční dar ve výši 93 536,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s. Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na zajištění 

školního stravování 16 znevýhodněným žákům školy pro období školního roku 

2021/2022 od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 

 

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

IČO: 75085747 

 

finanční dar ve výši 7 777,00 Kč od společnosti TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 

678/104, 703 00 Moravská Ostrava, IČO: 25380141 na nákup upomínkových 

předmětů a odměn pro 36 dětí letního dětského tábora  
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3266/70RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ 1. máje Havířov___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

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

organizace, IČO: 70958122 

 

elektrický konvektomat RETIGO Comfort 2011CB, vyr. číslo 04889812, ev. č. 

DHM/022/12, rok pořízení 1998, pořizovací cena 405 027,00 Kč včetně DPH, 

zůstatková cena k 30. 4. 2021 činí 0,00 Kč  

 

 

3267/70RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ Gen. Svobody Havířov_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

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

 

číslo DHM 25, pořizovací cena 52 190,50 Kč včetně DPH, zůstatková cena 

k 24. 5. 2021 činí 0,00 Kč  

 

- Dataprojektor EPSON EB – 440 W, výr. číslo MS3F090463L,  

inventarizační číslo DHM 54, pořizovací cena 42 990,00 Kč  

včetně DPH, zůstatková cena k 24. 5. 2021 činí 0,00 Kč  

 

         

3268/70RM/2021 - Technické zhodnocení svěřeného majetku ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov__  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město 

Na Nábřeží, příspěvková organizace, Na Nábřeží 1374/49, Havířov-Město,  

736 01, IČO: 48805271, technické zhodnocení svěřeného majetku a pořízení 

vlastního investičního majetku v rámci projektu „Modernizace odborných 

učeben“ v rámci výzvy č. 92 z Integrovaného regionálního operačního  

programu - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony  

(reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013104)  

v hodnotě 4 116 948,00 Kč bez DPH a 5 211 327,00 Kč včetně DPH 
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3269/70RM/2021 - Technické zhodnocení svěřeného majetku ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

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

organizace, Františka Hrubína 1537/5, Havířov-Podlesí, 736 01, IČO 61988723, 

provedení technického zhodnocení svěřeného majetku a pořízení vlastního 

investičního majetku v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben F-CH, 

IVT“ v rámci výzvy č. 92 z Integrovaného regionálního operačního  

programu - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony  

(reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013092)  

v hodnotě 6 713 340,00 Kč bez DPH a 8 497 898,72 Kč s DPH. 

 

  

3270/70RM/2021 - „Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ – souhlas  

s podmínkami zadávacího řízení____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í  

 

s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem 

dodavatelů na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávky vybavení pro 

ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Na Nábřeží 

Havířov 

 

1. následné veřejné zakázky (opce):  ne (stejné pro obě části) 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano 

část 1 – IT vybavení 

část 2 – Nábytek a schodolez 

    (možnost podání nabídky na jednu nebo obě části) 

 

2. dílčí plnění (fakturace):   ne (stejné pro obě části) 

    poskytnutí zálohy:    ne (stejné pro obě části) 

    čerpání dotace:    ano (stejné pro obě části) 

    přenesená daňová povinnost:   ne (stejné pro obě části) 

 

3. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  

 

4. zadávací lhůtu:    120 dnů (stejné pro obě části) 

 

5. výši požadované jistoty:   část 1 – 50 000,00 Kč 

část 2 – 20 000,00 Kč 

 

6. varianty nabídky:    ne (stejné pro obě části) 
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7. dobu realizace veřejné zakázky: 

 

část 1   

předpokládané zahájení:   červenec 2021 

termín ukončení:    nejpozději do 15. 10. 2021 

 

část 2   

předpokládané zahájení:   červenec 2021 

termín ukončení:    nejpozději do 30. 09. 2021 

 

8. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH s váhou 100 %  

(stejné pro obě části) 

 

9. základní způsobilost (stejné pro obě části): dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

 

10. profesní způsobilost (stejné pro obě části):  

- dle § 77 odst. 1) zákona – výpis z obchodního rejstříku, pokud je  

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona – doklad o oprávnění k podnikání, případně  

výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá pro 

obor „Velkoobchod a maloobchod“ 

 

11. technická kvalifikace pro část 1: 

- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek  

poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně 

uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,  

a to nejméně 3 obdobné dodávky, kdy se za obdobné dodávky považuje  

1 dodávka v minimálním objemu referenční zakázky ve výši 2 500 000,00 

Kč bez DPH/referenční zakázka a 2 další obdobné dodávky v minimálním 

objemu každé referenční zakázky ve výši 1 500 000,00 Kč  

bez DPH /referenční zakázka, kdy součástí plnění předmětu veřejné zakázky 

u všech referenčních zakázek byla dodávka IT vybavení do škol 

 

12. technická kvalifikace pro část 2: 

-dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona –seznam významných dodávek  

poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně 

uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,  

a to nejméně 3 obdobné dodávky, kdy se za obdobné dodávky považuje  

1 dodávka v minimálním objemu referenční zakázky ve výši 700 000,00 Kč 

bez DPH/referenční zakázka a 2 další obdobné dodávky v minimálním 

objemu každé referenční zakázky ve výši 500 000,00 Kč  

bez DPH /referenční zakázka, kdy součástí plnění předmětu veřejné zakázky 

u všech referenčních zakázek byla dodávka nábytku a montáž odborných 

učeben obdobného charakteru k předmětu zakázky 
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13. další podmínky (stejné pro obě části):  

- záruka minimálně 24 měsíců 

- zadávací řízení bude zahájeno až poté, co zřizovatel schválí technické  

zhodnocení svěřeného majetku, které je předmětem této veřejné zakázky 

- smlouva bude uzavřena až poté, co příspěvková organizace obdrží na účet  

finanční prostředky na financování této veřejné zakázky 

 

14. způsob realizace zadávacího řízení: elektronicky v souladu se zákonem 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 1 (stejné pro obě části) 

 

 

3271/70RM/2021 - „Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína,  

Havířov-Podlesí“ - souhlas s podmínkami zadávacího řízení_____________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í  

 

s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem 

dodavatelů na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávky IT vybavení 

a konektivity pro ZŠ Hrubína“ příspěvkové organizace ZŠ F. Hrubína, Havířov-

Podlesí 

 

1. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

2. dílčí plnění (fakturace):   ne  

    poskytnutí zálohy:    ne  

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne  

 

3. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  

 

4. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

5. výši požadované jistoty:   70 000,00 Kč 

 

6. varianty nabídky:    ne  

 

7. dobu realizace veřejné zakázky  

    předpokládané zahájení:   červenec 2021 

    termín ukončení:    nejpozději do 30. 9. 2021 

 

8. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH s váhou 100%  

 

9. základní způsobilost: dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
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10. profesní způsobilost: 

- dle § 77 odst. 1) zákona – výpis z obchodního rejstříku, pokud  

je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - doklad o oprávnění k podnikání, případně 

výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá  

pro obor „Velkoobchod a maloobchod“. 

 

11. technická kvalifikace: 

- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek 

poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně 

uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,  

a to nejméně 4 obdobných dodávek, kdy se za obdobné dodávky považuje  

1 dodávka v minimálním objemu referenční zakázky ve výši 1.500.000,- Kč 

bez DPH /referenční zakázka a 1 další obdobná dodávka v minimálním 

objemu každé referenční zakázky ve výši 1.000.000,- Kč  

bez DPH /referenční zakázka, kdy součástí plnění předmětu veřejné zakázky 

u všech referenčních zakázek byla dodávka IT vybavení, a dále 1 dodávka  

v minimálním objemu referenční zakázky ve výši 1.300.000,- Kč  

bez DPH /referenční zakázka a 1 další obdobná dodávka v minimálním 

objemu každé referenční zakázky ve výši 1.000.000,- Kč  

bez DPH /referenční zakázka, kdy součástí plnění předmětu veřejné zakázky 

u všech referenčních zakázek byla dodávka infrastruktury pro zajištění 

konektivity 

 

12. další podmínky:  

- záruka minimálně 24 měsíců 

- zadávací řízení bude zahájeno až poté, co zřizovatel schválí technické 

zhodnocení svěřeného majetku, které je předmětem této veřejné zakázky 

 

13. způsob realizace zadávacího řízení: elektronicky v souladu se zákonem 

 

14. složení komise dle Přílohy č. 1  

 

 

3272/70RM/2021 - Návrh na úpravu platů - stanovení osobních příplatků ředitelům PO_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

od 1. 7. 2021 osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, ředitelce Městské knihovny Havířov 

a ředitelce Městského kulturního střediska Havířov ve výši dle přílohy č. 1 
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u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr řediteli příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, ředitelce Městské knihovny Havířov 

a ředitelce Městského kulturního střediska Havířova                                                                                         

 

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                     T: 15. června 2021 

 

 

3273/70RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

statutárního města Havířova v roce 2021: 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši     4 378 250,00 Kč,  

a to takto: 

sociální oblast  

- registrované sociální služby         248 250,00 Kč, dle přílohy č. 1a 

- projekty a činnost na podporu aktivit  

  souvisejících se sociální oblastí             60 000,00 Kč, dle přílohy č. 1b                              

kulturní oblast            400 000,00 Kč, dle přílohy č. 2 

školská oblast            120 000,00 Kč, dle přílohy č. 3 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného  

záchranného systému                      0,00 Kč, dle přílohy č. 4a 

- zdravotnictví                 3 550 000,00 Kč, dle přílohy č. 4b 

b) ze sportovní sféry v celkové výši          175 000,00 Kč, dle přílohy č. 5 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova usnesením č. 604/18ZM/2021 ze dne 1. 3. 

2021 s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. 

schvalovací části usnesení tohoto materiálu  

3. přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“ na rok 2021 chybějících k pokrytí návrhů na poskytnutí dotací ve 2. 

kole dotačního řízení z oblastí, ve kterých po návrzích ve 2. kole dotačního 

řízení zůstaly nevyužité finanční prostředky, dle důvodové zprávy 

pověřit  

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně) 

v jednotlivých případech 

2. náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč 

v jednotlivých případech 
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3274/70RM/2021 - Uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace___                             

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost HC AZ Havířov 2010 z.s. a žádost HC Havířov 2010 s.r.o. o upřesnění 

znění uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na jejich činnost 

dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě zn. 151/OŠK/21 uzavřené  

s HC AZ Havířov 2010 z.s. na činnost příjemce v roce 2021 dle přílohy č. 5 

tohoto materiálu 

2. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě zn. 150/OŠK/21 uzavřené 

s HC Havířov 2010 s.r.o. na činnost příjemce v roce 2021 dle přílohy č. 6 

tohoto materiálu 

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dodatků  

č. 1 k veřejnoprávním smlouvám zn. 150/OŠK/21 a 151/OŠK/21 uzavřeným  

dle bodů 1) a 2) schvalující části tohoto usnesení 

 

 

3275/70RM/2021 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov  

na spolufinancování výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 

žádost TJ Slovan Havířov z.s., IČO: 45239070, o spolufinancování projektu 

výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením, dle příloh č. 1 - 3 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr poskytnutí investiční dotace  

TJ Slovan Havířov z.s., IČO: 45239070, na spolufinancování projektu výstavby 

hřiště s umělou trávou a osvětlením v letech 2021 až 2022, a to do výše  

max. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 2 919 632 Kč, 

za podmínky schválení a transferu dotace z Národní sportovní agentury na účet 

TJ Slovan Havířov z.s. 
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3276/70RM/2021 - Zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících  

aktivit__________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit zpracování nového „Komunitního plánu 

sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 

2023-2025“  

 

 

3277/70RM/2021 - Rozšíření kapacity odborného sociálního poradenství__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit rozšíření stávající kapacity odborného 

sociálního poradenství provozované společností Slezská diakonie se sídlem  

Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ: 654 685 62 od 01.01.2022  

o 0,5 úvazku s finanční spoluúčastí města minimálně ve výši 30 % oprávněné 

provozní ztráty ročně dle předem projednaného položkového rozpočtu v Komisi 

pro plánování sociálních služeb 

 

 

3278/70RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro muže_________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit vyjádření potřebnosti sociální službě 

azylového domu pro muže (1201512) poskytované Armádou spásy v České 

republice, z. s. včetně deklarace finanční spoluúčasti města minimálně  

ve výši 30 % oprávněné provozní ztráty na rok 2022 ve výši 1 500 000 Kč 

 

 

3279/70RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro rodiny________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit vyjádření potřebnosti sociální službě 

azylového domu pro rodiny (1100631) poskytované Armádou spásy v České 

republice, z. s., včetně deklarace finanční spoluúčasti města minimálně  

ve výši 30 % oprávněné provozní ztráty na rok 2022 ve výši 1 500 000 Kč 
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3280/70RM/2021 - Ukončení role veřejného zadavatele u sociálně aktivizační služby  

pro rodiny s dětmi________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit ukončení role veřejného zadavatele 

k 31.12.2021 u registrované sociální služby sociálně aktivizační služby  

pro rodiny s dětmi (4978534) poskytované Armádou spásy v České republice,z.s.  

 

 

3281/70RM/2021 - Ukončení role veřejného zadavatele u služby nízkoprahového zařízení  

pro děti a mládež_________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit ukončení role veřejného zadavatele 

k 31.12.2021 u registrované sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti  

a mládež provozované společností DON BOSKO HAVÍŘOV o. p. s. se sídlem 

Havířov, Haškova 1522/3, IČ: 630 24 730  

 

  

3282/70RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dlouhodobého hmotného investičního majetku v pořizovací ceně  

vyšší než 40 tis. Kč ve správě OJ 08 z majetku města, a to vysavače na psí výkaly 

VPV - 35, inv. č. 000000004225, pořizovací cena 95 200,00 Kč vč. DPH,  

rok pořízení 2006, v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 8/2021 

  

 

3283/70RM/2021 - „Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ – zahájení 

zadávacího řízení_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. seznam příspěvkových organizací ve znění Přílohy č. 1, které budou  

zadavateli veřejné zakázky „Nákup elektrické energie a zemního plynu  

na rok 2022 a 2023“ 
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2. seznam obchodních společností pro uzavření smluv o společném zadávání  

veřejné zakázky „Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022  

a 2023“ ve znění Přílohy č. 2 

 

3. návrh smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky „Nákup elektrické  

energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ ve znění Přílohy č. 3 

 

4. návrh plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů  

ve znění Přílohy č. 4 a č. 5 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření smluv o společném zadávání veřejné zakázky „Nákup elektrické  

energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ ve znění Přílohy č. 3 mezi 

statutárním městem Havířov a obchodními společnostmi uvedenými v Příloze 

č. 2 

 

2. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ pro všechny 

části veřejné zakázky shodné 

 

3. následné veřejné zakázky (opce): ne 

rozdělení veřejné zakázky na části:  ano 

      část 1 – vysoké napětí elektrické energie 

      část 2 – nízké napětí elektrické energie  

      část 3 – maloodběr plynu  

 (možnost podání nabídky na jednu,  

dvě nebo všechny části) 

 

4. dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ano  

čerpání dotace:   ne                

přenesená daňová povinnost:  ne         

 

5. 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) 

 

6. varianty nabídky:   ne 

     

7. dobu realizace veřejné zakázky:            

zahájení:      01.01.2022  

    ukončení:     31.12.2023   

 

8. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH -       hodnocení formou  

elektronické aukce na Českomoravské  

komoditní burze Kladno.    
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p o v ě ř u j e  

 

1. společnost FIN-servis, a.s., se sídlem 272 01 Kladno, Dr. Vrbenského 2040,  

IČO: 26439573, provedením všech úkonů souvisejících se zadávacím řízením 

„Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ v rozsahu ust. 

§ 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

2. vedoucí odboru komunálních služeb podpisem:  

a) smluv o společném zadávání veřejné zakázky „Nákup elektrické energie  

a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ mezi statutárním městem Havířov  

a obchodními společnostmi uvedenými v Příloze č. 2 

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: 1 600,- až 1 900,- Kč/MWh 

- elektrická energie vysoké napětí: 1 650,- až 1 950,- Kč/MWh 

- zemní plyn maloodběr: 500,- až 700,- Kč/MWh 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu primátorovi města plné moci k zastupování při uzavírání 

burzovních obchodů uvedených v Příloze č. 4 a č. 5 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 06/2021 

 

 

3284/70RM/2021 - Žádost o opravu komunikace na ul. Zahrádkářská  

v Havířově - Dolní Datyni__________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost paní A. O., bydlištěm ……………………týkající se opravy komunikace 

 

s c h v a l u j e  

 

návrh odpovědi žadatelce dle Přílohy č. 4 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem odpovědi ve znění 

Přílohy č.4 
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3285/70RM/2021 - Podání žádosti o organizování veřejné služby (VS)_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

 s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o organizování veřejné služby na Úřad práce České republiky 

 

u k l á d á 

 

předložit primátorovi města k podpisu žádost o organizování veřejné služby 

adresovanou na Úřad práce České republiky 

                                                                                     

                                                                                       Z: vedoucí OKS  

T: 9/2021 

 

 

3286/70RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu 

Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 312, 311/2, 311/1 k.ú. Bludovice, 

v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 2143, 2144 k.ú. Prostřední Suchá, 

v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2803/26, 2805/31 k.ú. Bludovice 

v rozsahu přílohy  

 

  

3287/70RM/2021 - Změna v povodňové komisi________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

pana npor. Mgr. R. G. a pana L. M. z Povodňové komise města Havířova  

ke dni 7.6.2021  

 

j m e n u j e 

 

pana npor. Mgr. J. S. a I. S. členy Povodňové komise města Havířova  

ke dni 8.6.2021 
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3288/70RM/2021 - Informace o změnách v 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. změnu v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná,  

Havířov“ spočívající v odstranění klíčové aktivity „Testování přeshraniční 

autobusové dopravy“; 

2. posunutí harmonogramu realizace projektu z „02.08.2021 – 29.07.2022“  

na „01.10.2021 – 30.09.2022“; 

 

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: 06/2021 

 

               

3289/70RM/2021 - Podpora výměny kotlů ve městě 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.  prodloužení termínu dokončení realizace Cíle 1 v rámci akce „Podpora 

výměny kotlů ve městě Havířov, okr. Karviná“ do 31.12.2022 a zaslání žádosti 

o změnu termínu poskytovateli dotace,  

2.  upravení podmínek Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na 

výměnu kotlů vyhlášeného dne 16.12.2019, a to tak, že: a) výměna kotle musí 

být provedena nejpozději do 30.11.2022 místo původního termínu 30.11.2021, 

b) úplná žádost musí být podána do 31.05.2022 místo původního termínu 

31.05.2021. Původní termíny byly schváleny usnesením Zastupitelstva města 

Havířova č. 371/10ZM/2019. 

      

   Z: vedoucí ORG 

T: 31.10.2021 
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3290/70RM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2020_________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí celoroční hospodaření Svazku 

měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611 a závěrečný účet za rok 2020 a zprávu 

o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná  

za rok 2020 bez výhrad (příjmy ve výši 1.172,82 tis. Kč, výdaje ve výši  

1.710,62 tis. Kč a financování ve výši 537,81 tis. Kč) dle příloh č. 1 až 4 

 

 

 

3291/70RM/2021 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 25.6.2021___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. termín konání valné hromady společnosti CEVYKO a.s., se sídlem  

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 085 99 254 (dále jen „CEVYKO 

a.s.“)   dne 25. června 2021, od 10:00 hod. v sídle společné notářské kanceláře 

notářů JUDr. J. V. a Mgr. J. M., se sídlem na adrese  

ul. 28. října 1610/95, Ostrava - Moravská Ostrava  

2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech pořadu jednání takto: 

bod 2.   Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle návrhu  

usnesení dle  Přílohy č. 1 

bod 3.   Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti  

CEVYKO a.s. o částku 18.000.000,-Kč, upsáním nových akcií určenými 

zájemci – hlasovat dle usnesení Zastupitelstva města Havířova  

ze dne 21.6.2021 týkající se zvýšení základního kapitálu společnosti 

CEVYKO a.s. 

bod 4.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  

CEVYKO a.s. a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020, 

přednesení údajů z řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s.  

za rok 2020. Přednesení návrhu na úhradu ztráty za rok  

2020 - vzít na vědomí dle Přílohy č. 3, Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 

bod 5.   Zpráva o vztazích za účetní období roku 2020 dle ust. § 82 ZOK,  

přednesení závěrů ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2020 

- vzít na vědomí dle Přílohy č. 6 
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bod 6.    Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2020, vyjádření dozorčí rady  

k přezkoumané řádné účetní závěrce společnosti CEVYKO a.s.  

za rok 2020 a přezkoumanému návrhu představenstva na úhradu ztráty 

za rok 2020. Informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za 

účetní období roku 2020 zpracované dle ust. § 82 ZOK a stanovisko  

ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2020 - vzít na vědomí dle 

Přílohy č. 7  

bod 7.    Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s.  

za rok 2020 - hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 

dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 4 

bod 8.    Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020 - hlasovat pro úhradu ztráty  

za rok 2020 převodem na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ dle 

návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 5 

bod 9.    Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy 

představenstva v souvislosti s jejich účastí na jednáních představenstva 

- hlasovat pro určení, že každému členu představenstva náleží za 

každou jeho účast na jednáních  

představenstva finanční plnění ve výši 700,- Kč, nejvýše však částka  

v úhrnné výši 8.400,- Kč ročně  dle Přílohy č. 1  

bod 10.  Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy dozorčí rady  

v souvislosti s jejich účastí na jednáních dozorčí rady - hlasovat pro  

určení, že každému členu dozorčí rady náleží za každou jeho účast na 

jednáních dozorčí rady finanční plnění ve výši 700,- Kč, nejvýše však 

částka v úhrnné výši 8.400,- Kč ročně  dle Přílohy č. 1  

bod 11.  Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy představenstva  

za jejich účasti na jednáních představenstva v roce 2020 a v prvním 

pololetí roku 2021 – hlasovat pro určení, že každému členu  

představenstva náleží za jeho účasti na všech jednáních  

představenstva v roce 2020 částka v úhrnné výši 8.400,- Kč a za jeho 

účasti na všech jednáních představenstva v prvním pololetí roku 2021 

částka v úhrnné výši 4.200,- Kč dle Přílohy č. 1  

bod 12.  Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy dozorčí rady  

za jejich účasti na jednáních dozorčí rady v roce 2020 a v prvním 

pololetí roku 2021 - hlasovat pro určení, že každému členu dozorčí 

rady náleží za jeho účasti na všech jednáních dozorčí rady v roce 2020 

částka v úhrnné výši 8.400,- Kč a za jeho účasti na všech jednáních 

dozorčí rady v prvním pololetí roku částka v úhrnné výši 4.200,- Kč  

dle Přílohy č. 1  
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3292/70RM/2021 - CEVYKO a.s. – Dodatek č. 1 k Akcionářské smlouvě, zvýšení  

základního kapitálu_______________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

      

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. uzavření Dodatku č. 1 k Akcionářské smlouvě ze dne ze dne 16.3.2020,  

uvedené v Příloze č. 1, dle kterého se při upisování nových akcií na zvýšení 

základního kapitálu nahradí smluvní typ právního jednání, kterým je „Dohoda 

všech akcionářů dle ust. § 491 ZOK“ jiným smluvním typem právního jednání, 

kterým je „Smlouva o upsání akcií podle ust. § 479 ZOK“, uzavřený mezi 

statutárním městem Havířov, společností ASOMPO, a.s., IČO 25872826, 

Spolkem pro nakládání s komunálním odpadem, z.s., IČO 08375437  

a společností CEVYKO a.s., IČO: 08599254, ve znění dle Přílohy č. 2 

2. poskytnutí finančních prostředků na zvýšení základního kapitálu společnosti 

CEVYKO a.s. tím, že statutární město Havířov upíše 6.300 ks nových 

kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1000 Kč/1ks, za emisní kurs 

1000,- Kč/1ks, a splatí za ně peněžitý vklad ve výši 6.300.000,- Kč,  

vše do 30.9.2021, jestliže valná hromada společnosti CEVYKO a.s. rozhodne 

o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku alespoň 18.000.000,- Kč, 

dle Článku VII odst. 3 písm. a) Akcionářské smlouvy  

3. vzdání se přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií společnosti 

CEVYKO a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu o částku 

18.000.000,- Kč  

4. uzavření Smlouvy o upsání akcií, dle které bude upsáno celkem 18.000 ks  

kmenových akcií na jméno upisovaných na zvýšení základního kapitálu 

společnosti CEVYKO a.s. o částku 18.000.000,-Kč, mezi společností 

CEVYKO a.s. a upisovateli statutárním městem Havířov, společností 

ASOMPO, a.s., IČO 25872826  a Spolkem pro nakládání s komunálním 

odpadem, z.s., IČO 08375437 a dle které statutární město Havířov upíše 

celkem 6.300 ks nových akcií, společnost ASOMPO, a.s. upíše celkem 6.300 

ks nových akcií a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem upíše celkem 

5.400 ks nových akcií a tyto budou splaceny peněžitými vklady, ve znění dle 

Přílohy č. 3 

uložit 

1. zástupci statutárního města Havířov na valné hromadě společnosti  

CEVYKO a.s., která se bude konat dne 25.6.2021 

- vzdát se přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií upisovaných 

ke zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 

18.000.000,-Kč, a to prohlášením učiněným před hlasováním o zvýšení 

základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 18.000.000,- Kč 

- hlasovat pro přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu  

společnosti o částku 18.000.000,- Kč, upsáním nových akcií určenými 

zájemci  
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2. ekonomickému odboru po schválení usnesení valné hromady společnosti 

CEVYKO a.s. o zvýšení základního kapitálu převést peněžitý vklad ve výši 

6.300.000,- Kč na bankovní účet společnosti CEVYKO a.s. 

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2021 

 

 

3293/70RM/2021 - Havířovské slavnosti - 3. - 4. 9. 2021_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985, realizaci  

a dramaturgii Havířovských slavností ve dnech 3. - 4. 9. 2021, v souladu 

s platnými protiepidemickými opatřeními na základě Usnesení Vlády České 

republiky a vládních orgánů, dle důvodové zprávy a přílohy 

 

2. distribuci vstupenek a ceny jednodenního vstupného na osobu:  

jednodenní vstupné - předprodej  

on-line od 16.8.2021 do 26.8.2021 = 300 Kč, předprodej on-line  

a v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 = 350 Kč,  

prodej v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 400 Kč 

senioři nad 70 let - předprodej  

on-line od 16.8.2021 do 26.8.2021 = 200 Kč, předprodej  

on-line a v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 = 250 Kč, 

prodej v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 300 Kč 

mládež 11 – 15 let - předprodej  

on-line od 16.8.2021 do 26.8.2021 = 200 Kč, předprodej  

on-line a v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 = 250 Kč, 

prodej v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 300 Kč,  

děti do 10 let - zdarma 

ZTP - prodej pouze v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 

nebo v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 200 Kč 

ZTP/P - prodej pouze v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 

nebo v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 200 Kč/osoba se zdravotním 

postižením, doprovod zdarma  

 společnosti a firmy – hromadný nákup = 300 Kč 

 

3. v případě nemožnosti konání projektu Havířovské slavnosti 2021, z důvodu 

pandemie Covid-19 a s tím souvisejícími vládními opatřeními, převedení 

základní dramaturgické linie a rozsah projektu z roku 2021 na rok 2022. 

Zároveň ukončení zajištění realizace a nekonání projektu Havířovské 

slavnosti 2021, pokud nebude vládními orgány povolena minimální denní 

divácká kapacita 10 000 osob v termínu od 1. 8. 2021. Aktuální situace bude 

předložena k rozhodnutí Poradě vedení statutárního města Havířova dne 26. 

7. 2021 
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3294/70RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, příspěvkovou organizací města 

Havířova Městským kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985 

 

poskytovatel dotace:   Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, 

 sídlo:     Krajský úřad, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

            název projektu:   Havířovské slavnosti 2021 

požadovaná výše dotace         2 000 000,00 Kč 

spolufinancování:              spoluúčast  žadatele MKS Havířov bude hrazena   

     z příspěvku na provoz pro rok 2021  

 

 

3295/70RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

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, podání žádosti o mimořádnou dotaci 

ze státního rozpočtu ve výši 162.466,00 Kč na sanaci vícenákladů a výpadku 

příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru 

sociálních (Program podpory E) 

 

Z: ředitel DsH 

T: 17. květen 2021 

 

 

3296/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic na technické zhodnocení 

 svěřeného majetku 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, použití fondu investic na financování 

technického zhodnocení budovy střediska Helios – zastřešení zadního vstupu 

v předpokládané hodnotě 90.000,00 Kč 

Z: ředitel DsH 

T: červenec 2021 
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3297/70RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, přijetí 
věcného daru – antibakteriální gely a dezinfekční prostředky  
ve výši 9 849,00 Kč od Lékárny Fortuna, s.r.o., Studentská 1548/26,  
736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 26818167 
 
p o v ě ř u j e 

 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
Ing. Milana Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

 
Z: ředitel SSmH 
T: červen 2021 

 

  
3298/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením neupotřebitelného dlouhodobého majetku 

příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova_________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Sociální služby 
města Havířova, IČ: 60337583 vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého 
majetku - osobního automobilu Renault Trafic, RZ 3T3 7976, inv. číslo 
M000088, VIN VF1JLABA55V249822, rok výroby 2005 v pořizovací ceně 
621 360,- Kč vč. DPH, a to formou prodeje jinému subjektu - prodejci 
automobilů nebo v případě nerealizace prodeje likvidací 

 
   Z: ředitel SSmH 
   T: srpen 2021 
 

 
3299/70RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím finančního příspěvku v rámci programu 

GLOBUS Lepší svět 2021__________________________________________ 
 
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 finančního příspěvku v rámci programu GLOBUS Lepší 
svět, od Fórum dárců, z. s., se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5,  
IČ: 66004 01 ve výši 40 000,00 Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 
T: červen 2021 
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3300/70RM/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. 2, vel. 0+1 v ulici Česká 1200/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

b) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Karvinská 1183/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

c) Byt č. 32, vel. 0+2 v ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

d) Byt č. 3, vel. 1+2 II.ktg.  v ulici Hornická 680/65, Havířov - Prostřední Suchá, 

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

e) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Karvinská 1184/6, Havířov - Město  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. …………………………… 

 

f) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1089/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

g) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici na Náměstí Republiky 570/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

h) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Pavlovova 585/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

i) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici A. S. Puškina 911/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

j) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1029/67, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 
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k) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Lípová 729/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,   

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

l) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Lípová 728/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. …………………………… 

 

m) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Lípová 604/18, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

n) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Karvinská 1189/16, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

o) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Slovanská 1222/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. …………………………… 

 

p) Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici A. S. Puškina 909/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

q) Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici Pavlovova 584/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. …………………………… 

 

r) Byt č. 11, vel. 1+3 v ulici Mládí 1141/16, 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 

 

 

3301/70RM/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. 6. 2021 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2 
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3302/70RM/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. 6. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

  

3303/70RM/2021 - Rezignace členů Občanské komise RMH pro část města  
Havířov – Dolní Datyně___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignace Ing. P. S. a paní N. M. na funkce členů Občanské komise č.2 pro část 
města Havířov – Dolní Datyně 

 

   
3304/70RM/2021 - Majetkový vstup do společnosti s ČEZ ESCO, a.s._____________________ 

 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru dodavatele ČEZ ESCO, a.s., IČ: 03592880, Duhová 1444/2, Michle,  

140 00 Praha 4, jakožto jediného účastníka jednacího řízení bez uveřejnění 
JŘBU/246/EO/21 – „Nákup akcií k zajištění energetické infrastruktury“ 
v podlimitním režimu dle ust. § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

2. o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem ČEZ ESCO, a.s., IČ: 03592880,  
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, za níže uvedených podmínek 
v případě jejich schválení Zastupitelstvem města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit  
1. majetkovou účast ve společnosti ČEZ Asset Holding, a. s., 

se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 07334214  
(dále „Společnost“), se základním kapitálem 9.500.000,- Kč, jejímž jediným 
akcionářem je společnost ČEZ ESCO, a.s., IČ: 03592880, Duhová 1444/2, 
Michle, 140 00 Praha 4 

2. nabytí 49 % akcionářského podílu a účasti ve Společnosti   
3. koupi 46 550 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě  

o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč a zaplacení kupní ceny  
ve výši 4.655.000,- Kč   

4. uzavření smlouvy o prodeji akcií mezi společností ČEZ ESCO, a.s.  
IČO: 03592880 a statutárním městem Havířov, ve znění dle Přílohy č. 1 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=3592880
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5. stanovy Společnosti dle Přílohy č. 2  

navrhnout zvolení pana Ing. R. Ch. členem představenstva Společnosti a pana 

L. L. členem dozorčí rady Společnosti  

delegovat pro volební období 2018/2022 na valné hromady společnosti  

členy ZMH Ing. Ondřeje Baránka, náhradníka Ing. Bohuslava Niemiece 

zmocnit primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města 

na valné hromady společnosti a určení osoby pověřené zastupováním za město 

na valné hromadě společnosti  

uložit 

1. ekonomickému odboru zaplatit kupní cenu ve výši 4.655.000,- Kč společnosti 

ČEZ ESCO, a.s. IČO: 03592880  

2. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady  

Společnosti závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu 

hlasování na valné hromadě 

3. delegovaným zástupcům města na valné hromady Společnosti předkládat  

na nejbližším zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady 

 

 

3305/70RM/2021 - Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 21.06.2021___________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  
které se bude konat dne 21.06.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  
dle přílohy.  

 

    

3306/70RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem  

o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro p. R. T., 

státního příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem 

……………………………, Slovenská republika pod podmínkou, že v době 

podání žádosti o byt jmenovaný předloží doklad o celkové úhradě pohledávek 

vůči městu Havířov jeho družkou Nikolou Violovou 

              

2. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem  

o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro manž. A.P., 

státního příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem 

……………………………a A. P., státního příslušníka Slovenské republiky, 

t.b. …………………………… 
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3307/70RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad a uzavření nové nájemní smlouvy  

k obecnímu bytu – N. Š.____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. udělení výjimky z čl. IV bodu 9 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova pro p. N. Š.,  

trvale bytem …………………………… 

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………… s p. N. Š., t.b. 

…………………………… na dobu tří měsíců, a to pod podmínkou, že před 

uzavřením nové nájemní smlouvy jmenovaná a její druh p. P. G. předloží 

doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov  

 

    

3308/70RM/2021 - Přidělení obecního bytu___________________________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení obecního bytu č. 10 o vel. 1+4 se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě  

na ul. Slovanská 1214/12 v Havířově-Městě p. S. C., t.b. 

…………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude  

se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova  

 

    

3309/70RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. I. S., trvale bytem …………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2 v domě  

na ul. ……………………………, jehož nájemcem je její bývalý manž.  

p. P. S. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného 

nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. I. S. předloží doklad  

o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 
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2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. L. O., trvale bytem …………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě  

na ul. ……………………………, jehož nájemkyní je p. L. T.  

 

 

3310/70RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a následném darování – písek pro beach  

volejbalová hřiště_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku a následné přijetí daru s tím, že předmětem výpůjčky a následného 

bezplatného převedení do vlastnictví statutárního města Havířova po ukončení 

výpůjčky je 660 tun písku použitého na pořádání světové ligy v plážovém 

volejbalu J&T Banka Ostrava Beach Open 2021 ve dnech 2.  – 6.  června 2021, 

který bude statutárnímu městu Havířov vypůjčen a následně darován  

od Moravskoslezského krajského volejbalového svazu se sídlem 702 00 Ostrava 

2, Vítkovická 3083/1, IČO 06617549, za účelem jeho využití na zhotovení 

povrchu tří nových beach volejbalových hřišť v areálu Letního koupaliště 

Jindřich  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a následném darování písku  

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje, oddělení investic zajistit převzetí předmětu smlouvy 

o výpůjčce a následném darování prostřednictvím protokolu o předání  

a převzetí písku 

Z: vedoucí OÚR 

T: 08.06.2021 
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Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

zvýšit počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo 

zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce),  

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance 

zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města, 

s účinností od 1.7.2021 o dva zaměstnance z důvodu personálního zajištění 

agendy dopravních přestupků správním odborem MMH, tj. celkem  

na 327 zaměstnanců (od 1.8.2021 celkem 326 zaměstnanců) 

 

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

primátor města       náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku

     

  


