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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.08.2021  

 
3396/73RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 73. schůze RMH, konané dne 16.08.2021 
 
3397/73RM/2021 - Zprávy o ověření zápisu ze 72. schůze RMH, konané dne 19.07.2021  

 
3398/73RM/2021 - Schválení pořadu 73. schůze RMH, konané dne 16. srpna 2021 
 
3399/73RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 73. RMH 
 
3400/73RM/2021 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město 
 
3401/73RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1028/17 a části pozemku parc. č. 1028/2,  

k. ú. Šumbark 
 
3402/73RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice 
 
3403/73RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 2. část“  
 
3404/73RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti  
 
3405/73RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 
3406/73RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch pozemků ČR – Správy  

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 
 
3407/73RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – nebytových prostor 
 
3408/73RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice, část H 
 
3409/73RM/2021 - Zánik věcného břemene užívání pozemku parc. č. 1271 k. ú. Havířov-město    
 
3410/73RM/2021 - Pronájem části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město 
 
 3411/73RM/2021 - Pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark 
 
3412/73RM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 
 
3413/73RM/2021 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. Havířov-město 
 
3414/73RM/2021 - Pronájem části nemovité věci 
 
3415/73RM/2021 - Ukončení a záměr nájmu části nemovité věci 
 
3416/73RM/2021 - Ukončení pronájmu a záměr pronájmu částí nemovité věci (garáže)  

- soutěž 
 
3417/73RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3418/73RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci - sklad pro vlastní potřebu 
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3419/73RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
3420/73RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3421/73RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem  
 
3422/73RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  
 
3423/73RM/2021 - UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12,  

Havířov“– výběr dodavatele  
 
3424/73RM/2021 - Návrh Dohody o podmínkách ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě,  

uzavřené s ČSAD Havířov a.s.   
 
3425/73RM/2021 - VZ/240/OKS/21 – Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele  

energetických služeb metodou EPC – rozhodnutí o vyloučení a o výběru 
nejvhodnější nabídky 

 
3426/73RM/2021 - Koncepce rozvoje školství – pracovní skupina 
 
3427/73RM/2021 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – MŠ Okružní Havířov a  

MŠ u Jeslí Havířov 
 
3428/73RM/2021 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Balzacova Havířov  
 
3429/73RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení příplatku za vedení ředitelům 

základních škol od 1. 9. 2021 
 
3430/73RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
3431/73RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Horymírova Havířov 
 
3432/73RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí 
 
3433/73RM/2021 - Žádosti o výpůjčku 
 
3434/73RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV 
 
3435/73RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

ze státního rozpočtu 
 
3436/73RM/2021 - Havířovské slavnosti - 3. - 4. 9. 2021 
 
3437/73RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov 
 
3438/73RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov  
 
3439/73RM/2021 - Pořízení investičního majetku - vybudování hřiště s celoročním provozem  

v areálu Sportovní haly Slávie 
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3440/73RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov – souhlas s uzavřením Rámcové smlouvy o dílo  
 
3441/73RM/2021 - Změna části usnesení, uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy, záměr  

technického zhodnocení sportoviště ve správě SSRZ Havířov  
 
3442/73RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov o schválení provedení technického zhodnocení  

svěřeného majetku – sanace základů a zdiva VÚH 
 
3443/73RM/2021 - Kancelářské potřeby 2022 – 2023 - zahájení zadávacího řízení  
 
3444/73RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 
 
3445/73RM/2021 - „Parkoviště Mánesova“ – uzavření smlouvy se společností Technické  

služby Havířov a.s. 
 
3446/73RM/2021 - VZ/315/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 

– o zrušení a zahájení nového zadávacího řízení 
 
3447/73RM/2021 - „Parkoviště ul. Majakovského, Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1  

ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 
 
3448/73RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva společnosti  

Technické služby Havířov a.s. 
 
3449/73RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – změna v orgánech společnosti 
 
3450/73RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem tiskového zařízení PO - Polská  

škola Havířov 
 
3451/73RM/2021 - Informace o podané žalobě  
 
3452/73RM/2021 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.11.2021  
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U S N E S E N Í 
ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.08.2021  

 

3396/73RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 73. schůze RMH, konané dne 16.08.2021______ 

 
Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 73. schůze Rady města Havířova, konané 
dne 16.08.2021 

Ing. Bohuslava NIEMIECE 

 

 

3397/73RM/2021 - Zprávy o ověření zápisu ze 72. schůze RMH, konané dne 19.07.2021______  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
zprávy ověřovatelů zápisu ze 72. schůze RMH, která se konala dne  
19. července 2021  

 

 

3398/73RM/2021 - Schválení pořadu 73. schůze RMH, konané dne 16. srpna 2021__________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 16. srpna 2021 

dle přílohy upravené takto: 

- vypuštění bodů  

17. Záměr prodeje pozemků a účelové komunikace, ul. U Hřiště,  

Havířov - Prostřední Suchá  

54. Změna ve složení Občanské komise č.1 pro část města  

Havířov – Bludovice  

- doplnění pořadu o body 

56. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

       v působnosti valné hromady – změna v orgánech společnosti 

57. Souhlas zřizovatele s pronájmem tiskového zařízení PO - Polská škola  

      Havířov  

58. Informace o podané žalobě  

59. Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.11.2021  
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3399/73RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 73. 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: 

 

2403/53RM/2020 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2973/66RM/2021 Žádost Technických služeb Havířov a.s. o vyjmutí 

z pojistných smluv 

v y p o u š t í 

 

1983/44RM/2020 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“  

(IV. Část) 

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

„Přednádražní prostor Havířov“ 

2743/62RM/2021 Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             

2952/66RM/2021 Propachtování vodovodu na ul. Výletní v Havířově-

Šumbarku  

2978/66RM/2021 Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení 

svěřeného majetku 

3051/67RM/2021 Výpůjčka a výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně,  

pro přístřešek MHD               

3088/68RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“ 

3153/69RM/2021 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města   

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

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

3251/70RM/2021 Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně 

3285/70RM/2021 Podání žádosti o organizování veřejné služby (VS) 

3315/71RM/2021 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH 

Havířov Životice 

3319/71RM/2021 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady – volba členů 

představenstva 

3322/71RM/2021 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – 

odstoupení z funkce člena představenstva  

3337/72RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“  

3354/72RM/2021 Zahájení školního roku 2021/2022 v 1. třídách základních 

škol 
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3355/72RM/2021 Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov  

3361/72RM/2021 Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Petřvaldská 

Havířov 

3366/72RM/2021 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2021 

v Havířově 

3367/72RM/2021 Návrh nového znění Zásad řízení a hospodaření PO 

3368/72RM/2021 Splašková kanalizace - Plány obnovy, investic a údržby 

na rok 2022 

3369/72RM/2021 Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav 

na rok 2022 

3373/72RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému 

projednání návrhu Změny č.1 ÚP Šenov 

3374/72RM/2021 „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 3 ke 

smlouvě 314/OÚR/201 se společností Technické služby 

Havířov a.s. 

3375/72RM/2021 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“– 

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

3376/72RM/2021 „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ – Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 263/OÚR/21 

3378/72RM/2021 „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 

3382/72RM/2021 Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Horní 

Domaslavice a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

3389/72RM/2021 OŘ/192/OÚR/21 - „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - 

rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy 

3391/72RM/2021 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – volba 

člena představenstva 

3392/72RM/2021 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – změna 

v orgánech společnosti  

 

 

3400/73RM/2021 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město_________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pacht části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m2,  

k. ú. Havířov-město, panu R. L., ………………………………,  

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 9. 2021, 

nájemné ve výši 242,20 Kč/rok, za účelem zahrady  

a 

ukončení pachtu části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m2,  

k. ú. Havířov-město, panu M. F., ………………………………, dohodou    

ke   dni 31. 8. 2021 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o pachtu pozemku a dohody o ukončení pachtu pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomického odboru vyhotovit smlouvu o pachtu pozemku a dohodu  

o ukončení pachtu pozemku v souladu s tímto usnesením 

 

                                                                                                                     Z: vedoucí EO 

                                                                                                                     T: 31.10.2021 

 

 

3401/73RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1028/17 a části pozemku parc. č. 1028/2,  

k. ú. Šumbark____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1028/17, 

zahrada o výměře 352 m2, k. ú. Šumbark a části pozemku parc. č. 1028/2,  

nově dle geometrického plánu č. 2014-43/2021, označenou jako parc. č. 1028/44, 

ostatní plocha o výměře 80 m2, k. ú. Šumbark, panu P. Z.,  

………………………………, za účelem rozšíření zahrady, za cenu v místě a 

čase obvyklou u pozemku parc. č. 1028/17 ve výši 116.800,00 Kč  

(tj. 331,81 Kč/m2), u pozemku parc. č. 1028/44 ve výši 26.400,00 Kč  

(tj. 330,00 Kč) + 3.200,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 

146.400,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň  

 

 

3402/73RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

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

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

………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu,  

za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 99.920,00 Kč (tj. 411,19 Kč/m2)  

+ 2.700,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 102.620,00 Kč 

+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň  
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3403/73RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 2. část______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města, a to parc. č. 2220/1, 2263/1, 2264,  

2274, 2288, 2296, 2311, k. ú. Havířov-město (dále jen „pozemky“) o výměře 

cca 1.539,10 m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

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

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

neurčitou 

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

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

a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS Havířov III. etapa 2.část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce a budoucí smlouvě  

o zřízení věcného břemene v souladu s tímto usnesením 

                                                               

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 

3404/73RM/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. 2491,  

k. ú. Bludovice, za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 2.250,00 Kč + DPH, (o výměře 18,00 m2) dle GP č. 3061-74/2008 ze dne 

6. 6. 2009 ve prospěch pozemku parc. č. 2460, k. ú. Bludovice, jehož součástí  

je budova č. p. 48, k. ú. Bludovice, kterými ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou vlastníky D. K., bytem ……………………………… 

a T. S., 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 

 

 

3405/73RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

města, a to parc. č. 2008/4, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, 

umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8026207/VB2 Pros. Suchá, Fryštátská č. parc. 2009,  

NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,30 m2 dle GP 

č. 3298-151/2021 ze dne 27. 5. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

a to parc. č. 2612, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8026774/VB2 Prostřední Suchá č. parc. 286, příp. NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 6,97 m2 dle GP  

č. 3291-33/2021 ze dne 15. 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 smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen  

– služebností dle bodu 1. a 2. v souladu s tímto usnesením 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 
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3406/73RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch pozemků ČR – Správy  
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města, a to parc. č. 2566/8, 2750/11, 
k. ú. Dolní Suchá spočívající v oprávnění zřídit, provozovat, udržovat přípojku 
splaškové kanalizace k objektu č. p. 283 a v právu provádět úpravy přípojky 
splaškové kanalizace za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti 
ve prospěch panujících pozemků parc.č. 2580/21, 2580/136, 2580/137, na nichž 
stojí stavební objekt č.p. 283 a parc. č. 2580/77, vše v k. ú. Dolní Suchá o výměře 
12,00 m2 dle GP č. 1472-77/2021 ze dne 18.5.2021, ve vlastnictví Česká 
republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra organizační složka 
státu, se sídlem: Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, pošt. schránka P. O. BOX 110, 
143 00 Praha 4, IČO: 604 98 021, za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,  
na dobu neurčitou  
 

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 vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto 
usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3407/73RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – nebytových prostor__________________ 

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

 
1. pronájem části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 10,80 m2 v suterénu  

obytného domu ul. Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě, p. M. R. trvale 
bytem ………………………………, jako sklad pro vlastní potřebu, s tím  
že nájemní smlouva bude uzavřena prostřednictvím MRA, s.r.o., za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, nájem na dobu neurčitou, s tříměsíční  
výpovědní lhůtou 

 
2. pronájem části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 15,20 m2 v 1. PP 

obytného domu ul. Čelakovského 1594/2B, Havířov-Podlesí, p. D. B., trvale 
bytem ………………………………, jako sklad pro vlastní potřebu s tím,  
že nájemní smlouva bude uzavřena prostřednictvím MRA, s.r.o., za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, nájem na dobu neurčitou, s tříměsíční  
výpovědní lhůtou 
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3408/73RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice, část H_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci - místnosti č. 215 o výměře 12,53 m2  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2,  

Havířov-Město, nájemci: POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem 

Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25859838 

za nájemné 1.066,00 Kč čtvrtletně bez DPH, přičemž nájem se sjednává  

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.09. 2021. 

 

2. pronájem části nemovité věci - místnosti č. 309 o výměře 12,49 m2  

ve 3. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2,  

Havířov-Město, nájemci: Slezské diakonii, se sídlem Na Nivách 259/7,  

Český Těšín, IČO: 65468562, za nájemné 1.000,00 Kč čtvrtletně bez DPH, 

nájem se sjednává na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

od 01.09.2021 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemních smluv 

k bodu 1. a 2.    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením                

                                                                                                             

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 30.09.2021  

 

 

3409/73RM/2021 - Zánik věcného břemene užívání pozemku parc. č. 1271 k. ú. Havířov-město    

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

zánik věcného břemene užívání nemovitostí - pozemku parc. č. 1271  

v k. ú. Havířov-město, jehož součástí je stavba bez čp./če, které bylo zřízeno  

ve prospěch oprávněného Ing. O. H., bytem ………………………………, 

přičemž za zánik břemene bude oprávněnému poskytnuta náhrada v dohodnuté 

výši 70.000,00 Kč          

  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o zániku 

věcného břemene      

 

 

https://www.bing.com/search?q=%c4%8cesk%c3%bd+T%c4%9b%c5%a1%c3%adn&filters=sid:%2260fa7b14-3d64-77c4-e305-1e452e8905a7%22
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit dohodu v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 30.09.2021 

 

 

3410/73RM/2021 - Pronájem části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město, o výměře 5 m2, 

společnosti Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7  

IČO: 27082440 za účelem umístění AlzaBoxu s tím, že nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou od 01.10.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

za měsíční pronájem 3 000,00 Kč + DPH a za dodávku elektrické energie 

paušální sazbu 500,00 Kč + DPH. V případě prokázané vyšší spotřeby bude tato 

doplacena. 

Další podmínky nájemné smlouvy jsou: 

- zásahy do zpevněné plochy budou předem projednány se správcem  

komunikací – odbor komunálních služeb 

- žadatel je povinen na své náklady odstranit škody, které by vznikly na užívaném  

prostranství, příp. ostatním uživatelům v důsledku užívání tohoto prostranství 

- po ukončení pronájmu bude plocha v majetku města uvedena do původního  

stavu 

- plocha bude protokolárně předána zástupci odboru komunálních služeb 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem, nájemní 

smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit nájemní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

  

  Z: vedoucí EO 

  T: 15.09.2021 
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3411/73RM/2021 - Pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark, o výměře 34 m2,  

paní D. H., bytem ………………………………, pod již postaveným prodejním 

stánkem, s prodejem novin, časopisů, potravin a smíšeného zboží s tím, že 

nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.09.2021 s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, za roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu 

pozemků a o zřízení věcného břemene v celkové výši 11 560,00 Kč/rok s tím, že 

úhrada nájemného bude formou čtvrtletních splátek. Další podmínky nájemní 

smlouvy jsou: 

- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů,  

- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou schůdnost  

přístupu ke stánku 

a 

ukončení   nájemní smlouvy č. 904/EO/20 na část pozemku parc. č.  1374/63, 

kat.  území   Šumbark s panem D. S., bytem ………………………………, 

dohodou k 31.08.2021  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

a dohody o ukončení nájemní smlouvy                            

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  31.08.2021 

 

 

3412/73RM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o.________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej dvou částí pozemku parc. č. 1457, 

o celkové výměře 61 m2, k. ú. Havířov-město za účelem zahrady navazující  

na bytové domy čp. 269 a čp. 270, ul. U Stromovky v Havířově-Městě 

společnosti Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 

Gregorova 2582/3, IČO: 03440435, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku  

ve výši 570,00 Kč/m2, celkem tedy 34 770,00 Kč + cena za zpracování 

znaleckého posudku 4 000,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň. 
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3413/73RM/2021 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. Havířov-město_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

změnu účelu pronájmu časti pozemku parc. č. 922/1 o výměře 27 m2,  

k. ú. Havířov-město k postavenému stánku ve vlastnictví pana F. B., bytem 

………………………………, IČO: 87124351 z původního účelu prodeje textilu 

na nový účel výroba a prodej rychlého občerstvení 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 3  

ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 158/OSRM/2016 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku 

v souladu s tímto usnesením 

   Z: vedoucí EO 

     T: 15.09.2021 

 

 

3414/73RM/2021 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání, místnost č. 307 

o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2 v Podnikatelském 

centru na ul. Palackého, společnosti Karamelkov, s.r.o., IČO: 08576211,  

ke zřízení skladu e-shopu a dílny.  

 

 

3415/73RM/2021 - Ukončení a záměr nájmu části nemovité věci__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení pronájmu části nemovité věci - prostory ordinace praktického lékaře,  

o výměře 62,52 m2, z toho podíl společných prostor o výměře 20,62 m2  

v 1. patře zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí 

společnosti Moje ambulance a. s., IČO: 27798941, dohodou k 30.09.2021 
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2. ukončení pronájmu části nemovité věci – místnosti, o výměře 15,60 m2,  

v suterénu obytného domu na ul. Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark nájemci 

panu P. R. dohodou k 30.09.2021 

a 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti, o výměře 15,60 m2, 

v suterénu obytného domu na ul. ……………………………… paní K. D., 

bytem ………………………………, za účelem skladu pro vlastní potřebu 

 

3. ukončení pronájmu části nemovité věci – garážové stání č. 4, o výměře  

19,61 m2, v suterénu domu na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město 

manželům Š. dohodou k 30.09.2021 

a 

záměr pronájmu části nemovité věci - garážové stání č. 4, o výměře 19,61 m2, 

v suterénu domu na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město paní Z. Š., bytem 

………………………………, 

 

4. ukončení pronájmu části nemovité věci – nebytových prostor, místnosti č. 2.25  

a místnosti č. 2.24 o výměře 34,50 m2 a podíl společných prostor o výměře 

25,91 m2 ve 2. NP zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83,  

Havířov-Podlesí společnosti PhDr. Anděla Vaculíková s.r.o. dohodou 

k 31.10.2021 

a  

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytových prostor, místnosti č. 4.24-1 

a místnosti 4.25 o celkové výměře 34,54 m2 a podíl společných prostor o 

výměře 20,64 m2 ve 4. NP zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83, 

Havířov-Podlesí za účelem ambulance klinické psychologie společnosti PhDr. 

Anděla Vaculíková s.r.o. 

 

 

3416/73RM/2021 - Ukončení pronájmu a záměr pronájmu částí nemovité věci (garáže)  

- soutěž_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v 1. PP  

obytného domu ul. Gen. Svobody 273/19, Havířov-Šumbark nájemci panu 

J. K. dohodou ke dni 31.08.2021 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v 1. PP  

obytného domu ul. Gen. Svobody 273/19, Havířov-Šumbark, formou veřejné 

soutěže, za podmínek: 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,00 Kč/m2/rok, vč. DPH.  

2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla 
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3417/73RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 

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

 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 20,38 m2, v místnosti v 1. PP obytného domu  
na ul. A. S. Puškina 911/1, Havířov-Město, panu D. H., bytem 
………………………………, ke zřízení skladu krmiv 

 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 25 m2  

v 2. NP obytného domu na ul. Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město,  
paní G. K., bytem ………………………………, za účelem provozu 
kadeřnictví 

 
3. záměr pronájmu nemovité věci – nebytové prostory, místnost č. 4.23  

o výměře 17,70 m2 a podíl společných prostor o výměře 10,37 m2 v 4. NP 
zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí paní  
R. S., DiS za účelem zřízení ordinace dentální hygieny 

 
4. obecný záměr pronájmu částí nemovitých věcí – nebytových prostor sloužících  

k podnikání – místnost č. 308 o výměře 59,60 m2 a podíl společných prostor  
o výměře 25,80 m2 ve 3. NP v Podnikatelském centru na ul. Palackého 689/2, 
Havířov-Město 

 

 

3418/73RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci - sklad pro vlastní potřebu 

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

 
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 
23,7 m2, místnosti v 1. PP obytného domu na ul. Dlouhá třída 900/20,  
Havířov-Město, paní K. H., bytem ………………………………, ke zřízení 
skladu pro vlastní potřebu 

 

 

3419/73RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

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

 
rozpočtová opatření č. 89. - 90., dle Přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 89. - 90., 
dle Přílohy č. 1. 
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3420/73RM/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 S. K. Neumanna 804/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

b) Byt č. 14, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

c) Byt č. 23, vel. 0+1 v ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………… 

 

d) Byt č. 258, vel. 0+1 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………… 

 

e) Byt č. 6, vel. 1+1 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

f) Byt č. 14, vel. 1+1 v ulici Jaselská 1192/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

g) Byt č. 11, vel. 1+1 v ulici Na Nábřeží 713/107, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

h) Byt č. 14, vel. 1+1 v ulici Švabinského 995/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

i) Byt č. 104, vel. 0+2 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

j) Byt č. 10 vel. 1+2 v ulici Turgeněvova 894/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

k) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Eduarda Urxe 285/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 
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l) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Mánesova 970/24, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

m) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici J. A. Komenského 299/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

n) Byt č. 52, vel. 1+2 v ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………, 

3. ………………… 

 

o) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1091/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

p) Byt č. 1 vel. 1+2 v ulici Česká 1202/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

q) Byt č. 1 vel. 1+2 v ulici Tesařská 323/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

r) Byt č. 2 vel. 1+2 v ulici Horymírova 1173/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………, 

3. …………………. 

 

s) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

t) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

u) Byt č. 16, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

v) Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 
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w) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

x) Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1165/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

y) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Lípová 604/18, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………,  

3. ………………… 

 

z) Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici Mánesova 970/24, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

aa) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Mánesova 971/26, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

bb) Byt č. 4 vel. 1+3 v ulici Karvinská 1183/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

cc) Byt č. 12 vel. 1+3 v ulici Karvinská 1185/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. ………………… 

 

dd) Byt č. 13 vel. 1+3 v ulici Na Nábřeží 751/139, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

ee) Byt č. 2 vel. 1+3 v ulici 17. listopadu 1106/26, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

ff) Byt č. 18, vel. 1+3 v ulici Marie Pujmanové 1122/24, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………, 

 

gg) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Školní 277/39, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………… 

2. …………………, 

 

hh) Byt č. 3, vel. 1+4 v ulici Karvinská 1186/10, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 
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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 

 

 

3421/73RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem______________________________________________________  

 

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. 8. 2021 dle přílohy č. 1  

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

 

 

3422/73RM/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 31. 8. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

3423/73RM/2021 - UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12,  

Havířov“– výběr dodavatele________________________________________  

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/150/MRA/21  

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

THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava,  

IČO: 42766991, s nabídkovou cenou 23 498 803,18 Kč bez DPH 

(27 041 598,32Kč vč. DPH) a s termínem realizace 180 dní 

 

2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce  

obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“ takto: 

2. místo:  Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky,  

IČO: 25585142, s nabídkovou cenou 23 999 742,23 Kč  

bez DPH a s termínem realizace 180 dní 
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3. místo:  STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,  

IČO: 25853473, s nabídkovou cenou 24 031 774,51 Kč  

bez DPH a s termínem realizace 180 dní  

4. místo:  STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12,  

Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 27810984 s nabídkovou cenou 

24 112 687,92 Kč bez DPH a s termínem realizace 180 dní 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

o výběru dodavatele dle přílohy č. 6 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo  

související s veřejnou zakázkou UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného 

domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele v 

ve znění přílohy č. 6 

 

  Z: vedoucí investičně-  

                        provozního odboru  

                        MRA, s.r.o. 

  T: 23.08.2021 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 

 

  Z: vedoucí investičně- 

                        provozního odboru  

                        MRA, s.r.o. 

  T: po marném uplynutí  

                        lhůty k podání  

                        námitek proti  

                        rozhodnutí o výběru 

 

 

3424/73RM/2021 - Návrh Dohody o podmínkách ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě, 

uzavřené s ČSAD Havířov a.s.______________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dohody o podmínkách ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě  

č. 294/OKS/19 ze dne 10.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 č. 900/D1/OKS/19  

ze dne 21.11.2019, kterou byl přijat závazek města Havířova, uzavřít smlouvu 

s ČSAD Havířov a.s.  k zajištění městské hromadné dopravy v Havířově 

s využitím 5 ks autobusů pořízených s dotací IROP, po dobu udržitelnosti 

projektu, tj. do r. 2025, dle přílohy 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dohody  

o podmínkách ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě č. 294/OKS/19  

ze dne 10.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 č. 900/D1/OKS/19 ze dne 21.11.2019 

 

Z: vedoucí OKS 

             T: 10/2021 

        

  

3425/73RM/2021 - VZ/240/OKS/21 – Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele  

energetických služeb metodou EPC – rozhodnutí o vyloučení a o výběru 

nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/240/OKS/21 - 

„Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb 

metodou EPC“ 

- VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických  

a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum 

(VEC), 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 61989100, 

- LOYD GROUP s.r.o., Za Štěpnicí 311, 252 03 Řitka, IČO 24821471, 

 pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů popsaných  

v příloze 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/240/OKS/21 - „Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele 

energetických služeb metodou EPC“ od společnosti C.E.I.S. CZ, s.r.o., 

Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín, IČO 25843931 s nabídkovou 

cenou 645 000,- Kč bez DPH (780 450,- Kč vč. DPH) 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/240/OKS/21  

- „Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb 

metodou EPC“ takto:   

 

2. místo:  ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady,  

IČO 61503240 s nabídkovou cenou 875 000,- Kč  

bez DPH (1 058 750,- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o vyloučení,  

o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/240/OKS/21 - „Administrace zadávacího řízení na výběr 

poskytovatele energetických služeb metodou EPC“  
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky  

a smlouvu na realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/240/OKS/21 - 

„Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb 

metodou EPC“ 

Z: vedoucí OKS 

T: 09/2021 

 

 

3426/73RM/2021 - Koncepce rozvoje školství – pracovní skupina_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ustavení pracovní skupiny pro vytvoření “Koncepce rozvoje školství v Havířově 

na léta 2022-2030“ 

 

j m e n u j e 

 

členy pracovní skupiny pro vytvoření “Koncepce rozvoje školství v Havířově  

na léta 2022-2030“: 

 

za město: 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury MMH 

Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství MMH 

p. Alena Poláčková, referent oddělení školství MMH 

p. Markéta Habasová, referent oddělení školství MMH 

 

za školskou komisi RMH: 

Mgr. Michaela Janíková, předsedkyně školské komise  

 

za základní školy: 

Mgr. Dagmar Kondělková, ředitelka Základní školy Havířov – Šumbark,  

Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

PaedDr. Svatopluk Novák, ředitel Základní školy Havířov – Město,  

Na Nábřeží, příspěvková organizace 

Mgr. Jiří Brabec, ředitel Základní školy Havířov-Město  

M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

za mateřské školy: 

Bc. Jana Šenková, ředitelka Mateřské školy Havířov-Město Švabinského 7/993 

Bc. Miroslava Turecká, ředitelka Mateřské školy Havířov – Podlesí  

Balzacova 2/1190 

Bc. Renata Slowiková, ředitelka Mateřské školy, Havířov – Šumbark  

Moravská 14/404 
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3427/73RM/2021 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – MŠ Okružní Havířov  

a MŠ u Jeslí Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s  c  h  v  a l  u  j  e  

 

1. výmaz příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark  

U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČO: 70958262 z rejstříku škol  

a školských zařízení k 1. 1. 2022 

 

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

organizace – zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy  

ze 75 na 143 a zápis místa poskytovaného vzdělávání mateřské školy na adrese 

U Jeslí 894/4, Havířov-Šumbark, 736 01 do rejstříku škol a školských zařízení, 

s účinností od 1. 1. 2022 

 

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

organizace - zápis školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem  

90 stravovaných na adrese U Jeslí 894/4, Havířov-Šumbark, 736 01  

do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 1. 2022 

 

u k l  á  d  á  

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol 

a školských zařízení dle výše uvedených bodů usnesení 

              

Z: vedoucí OŠK 

                               T: září 2021 

 

                                         

3428/73RM/2021 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Balzacova Havířov____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

rezignaci na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, paní Bc. M. T.,  

ke dni 31. 1. 2022 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové  

organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 

                      

2. Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 
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u k l á d á 

 

1. zveřejnit Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení na úřední desce, 

2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  

řízení a konkurzních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.,  

kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení  

a konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů konkurzní 

komise tyto subjekty:  

           - zřizovatele MŠ Balzacova Havířov, 

           - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

           - právnickou osobu vykonávající činnost MŠ Balzacova Havířov, 

           - Českou školní inspekci  

 

Z: vedoucí OŠK 

         T: říjen 2021 

 

 

3429/73RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení příplatku za vedení ředitelům  

základních škol od 1. 9. 2021_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

příplatek za vedení řediteli příspěvkové organizace od 1. 9. 2021 dle přílohy  

č. 1 tohoto materiálu, a to: 

1. Mgr. M. D., Ph.D.  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 

2. Mgr. I. B. 

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958114   

3. MVDr. M. S.  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

4. Mgr. P. Č.  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr výše uvedeným ředitelům základních škol 

        

   Z: vedoucí OŠK 

T: srpen 2021 
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3430/73RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

IČO: 61988723  

2 kusy SMART TV Philips v celkové hodnotě 20 000,00 Kč od 

Nadačního fondu pomoci, Boleslavova 43/11, 140 00 Praha 4,  

IČO: 24303437 za účelem edukace a naplňování volnočasových aktivit 

pro děti,  

 

2. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600   

finanční dar ve výši 161 308,00 Kč od společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509  

na zajištění školního stravování 30 znevýhodněných žáků školy  

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

 

 

3431/73RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Horymírova Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město  

Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic  

ve výši 28 000,00 Kč na úpravu vodovodní přípojky pro výměnu a montáž 

elektronického systému „Vodník“ 

 

 

3432/73RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s dodatečným souhlasem s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací 

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

IČO: 61988723 
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poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR 

název operačního programu:  OPVVV - Výzva číslo 02_20_080 - Šablony  

                                                pro ZŠ III                                         

název projektu:            Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání  

požadovaná výše dotace:  322 716,00 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti 

 

 

3433/73RM/2021 - Žádosti o výpůjčku_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. žádost Úřadu práce ČR - Kontaktního pracoviště Havířov, IČO: 72496991,  

o spoluúčast města Havířova na finančním zajištění prezentační výstavy 

„Volba povolání Havířov 2021“ formou úhrady nákladů na pronájem prostor 

Sportovní haly Slávie na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu 

2. žádost Handicap Sport Clubu Havířov z.s, IČO: 01260596, o výpůjčku  

prostor Sportovní haly Slávie na ul. Astronautů 859/2, Havířov-Město, dle 

přílohy č. 3 

 

s c h v a l u j e  

 

1. výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie Úřadu práce ČR, Kontaktnímu  

pracovišti Havířov, IČO: 72496991, pro pořádání prezentační výstavy „Volba 

povolání Havířov 2021“ dne 4. 11. 2021 s tím, že náklady související 

s užíváním vypůjčených prostor budou hrazeny z rozpočtu organizačního 

odboru MMH - OJ 6 

2. výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie Handicap Sport Clubu Havířov z.s.,  

IČO: 01260596, k pořádání turnajů v boccie ve dnech 22. - 24. 10. 2021 a 11. 

12. 2021, za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených 

prostor 

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucí organizačního odboru MMH vystavením objednávky na služby spojené 

s konáním prezentační výstavy „Volba povolání Havířov 2021“ ve Sportovní 

hale Slávie dle bodu 1. schvalovací části usnesení tohoto materiálu  

 

   Z: vedoucí ORG 

   T: září 2021 
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3434/73RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV____________________________ 

 
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 dotace z MPSV v rámci mimořádného dotačního titulu na 
sanaci vícenákladů a výpadků příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie 
COVID_19 ve výši 246 724,- Kč. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: srpen 2021 

 

 

3435/73RM/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 75139243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání žádosti v dodatečném 
kole mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID_19 (program C) 
 

Z: ředitel DsH  

T: 19. červenec 2021 

 

 

3436/73RM/2021 - Havířovské slavnosti - 3. - 4. 9. 2021_________________________________ 

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
1. změnu termínu distribuce vstupenek:  

jednodenní vstupné - předprodej on-line do 22. 8. 2021 = 300 Kč, 
předprodej on-line a v pokladnách od 23. 8. 2021 do 2. 9. 2021 = 350 Kč  
senioři nad 70 let - předprodej on-line do 22. 8. 2021 = 200 Kč, předprodej  
on-line a v pokladnách MKS Havířov od 23. 8. 2021 do 2. 9. 2021 = 250 Kč  
mládež 11 – 15 let - předprodej on-line do 22. 8. 2021 = 200 Kč, předprodej  
on-line a v pokladnách MKS Havířov od 23. 8. 2021 do 2. 9. 2021 = 250 Kč 
ZTP  – prodej i on-line 
 

2. konání projektu Havířovské slavnosti 2021 za podmínky maximálně  
povolené denní divácké účasti, dle vládních nařízení k pandemii Covid-19  
a důvodové zprávy. 
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3437/73RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í   

 

s přijetím účelového finančního daru příspěvkovou organizací Městské kulturní 

středisko Havířov, IČO: 00317985: 

 

druh a hodnota daru:   finanční dar ve výši 100 000,00 Kč 

poskytovatel daru:  Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, se sídlem   

                                        Olbrachtova 1929/62,140 00 Praha 4 

specifikace daru:  finanční dar na částečné pokrytí nákladů  

     organizačního a technického zabezpečení akce 

     „Havířovské slavnosti 2021“  

 

 

3438/73RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, vyřazení vlastního 

neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a provedení  

jeho ekologické likvidace, a to: 

 

časomíry výsledkové 

inventární číslo:   220071 

datum pořízení:   1. 8. 2001 

pořizovací cena:   249 405,00 Kč 

zůstatková cena:   0,00 Kč 

způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

 

3439/73RM/2021 - Pořízení investičního majetku - vybudování hřiště s celoročním provozem  

v areálu Sportovní haly Slávie______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, provedení technického 

zhodnocení svěřeného majetku – stavby: oplocení kluziště v celkové hodnotě 

110 000,00 Kč bez DPH (133 100,00 Kč včetně DPH) v souvislosti 

s vybudováním hřiště s celoročním provozem v areálu Sportovní haly Slávie 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 

IČO: 00306754, v souvislosti s vybudováním hřiště s celoročním provozem 

v areálu Sportovní haly Slávie: 

pořízení investičního majetku do vlastnictví zřizovatele: 

1. zpevněná plocha kluziště včetně projektových a předprojektových prací  

v celkové hodnotě 452 000,00 Kč bez DPH (546 920,00 Kč včetně DPH) 

2. rozvaděč pro kluziště včetně projektových a předprojektových prací v celkové  

    hodnotě 280 000 Kč bez DPH (338 800,00 Kč včetně DPH) 

 

 

3440/73RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov – souhlas s uzavřením Rámcové smlouvy o dílo____  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s uzavřením Rámcové smlouvy o dílo mezi příspěvkovou organizaci SSRZ 

Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, a společností 

Technické služby Havířov a. s., Karvinská 1461/66, Havířov-Město,  

IČO: 25375601, a to na stavební a udržovací činnosti a dodávky materiálu  

za podmínek uvedených v příloze č. 1. 

 

 

3441/73RM/2021 - Změna části usnesení, uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy,  

záměr technického zhodnocení sportoviště ve správě SSRZ Havířov______  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 3204/69RM/2021 ze dne 24.5.2021 v části schvaluje takto: 

 

původní znění: 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, uzavření dlouhodobé 

nájemní smlouvy na venkovní prostory areálu fotbalového hřiště Dolní Datyně, 

a to v souladu s výše uvedeným záměrem realizace modernizace sportoviště 

 

nové znění: 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, uzavření dlouhodobé 

nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 na venkovní prostory Fotbalového areálu  

Dolní Datyně s nájemcem TJ Havířov-Dolní Datyně, z. s., Zemědělská 136,  

IČO: 45239134, a to za podmínek: 

účel nájmu:    pronájem sportoviště - fotbalového hřiště 

doba nájmu:    od 1. 9. 2021 na dobu neurčitou s dvouměsíční 

výpovědní lhůtou 

výše nájmu včetně služeb:  smluvní cena 50 000,00 Kč s DPH/rok 
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d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. záměr provedení technického zhodnocení majetku svěřeného do správy  

příspěvkové organizaci SSRZ Havířov, a to v souladu s žádostí o realizaci 

modernizace sportovního areálu v členění položek rozpočtu projektu  

dle přílohy č. 4 s tím, že  modernizace sportoviště Fotbalový areál  

Dolní Datyně spočívající hlavně ve vybudování fotbalového hřiště s umělým 

povrchem, tribuny pro návštěvníky, venkovní tělocvičny - workoutu  

bude realizována a financována spolkem TJ Dolní Datyně, z. s., Zemědělská 

136, IČO: 45239134, v rámci realizace projektu  „Modernizace sportovního 

areálu Havířov-Dolní Datyně“ 

2. nabytí dokončeného technického zhodnocení a nově pořízeného majetku  

zahrnujícího stavby umístěné ve Fotbalovém areálu Dolní Datyně dle přílohy 

č. 4 tohoto materiálu pořízené z poskytnuté dotace na projekt „Modernizace 

sportovního areálu Havířov-Dolní Datyně“, které budou spolkem TJ  

Havířov-Dolní Datyně, z. s., v případě realizace projektu „Modernizace 

sportovního areálu Havířov-Dolní Datyně“ po uplynutí lhůt stanovených 

smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace 

převedeny bezúplatně formou daru do majetku statutárního města Havířova 

 

 

3442/73RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov o schválení provedení technického zhodnocení  

svěřeného majetku – sanace základů a zdiva VÚH_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, provedení technického 

zhodnocení svěřeného majetku – sanace základů a zdiva Víceúčelové haly 

Havířov, ve výši 170 000,00 Kč bez DPH (205 700,00 Kč s DPH). 

 

  

3443/73RM/2021 - Kancelářské potřeby 2022 – 2023 - zahájení zadávacího řízení___________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení centralizovaného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  

na dodávky Kancelářské potřeby 2022 - 2023 pro statutární město Havířov, 

jakožto centrálního zadavatele, a pro všechny příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Havířov  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
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3. dílčí plnění (fakturace):   ano (dle jednotlivých dodávek) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost: ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   30 000,- Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky 

    termín zahájení plnění:   od 1. 1. 2022 nebo ode dne  

účinnosti rámcové dohody podle  

toho, která skutečnost nastane 

později 

    termín ukončení plnění:   31. 12. 2023 

   

                                    termín dodávání zboží:   nejpozději do 10. pracovního dne  

měsíce následujícího po měsíci,  

ve kterém nabydou účinnosti  

objednávky, pokud se smluvní  

strany nedohodnou jinak  

 

9. kritérium hodnocení:     nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100 %) 

 

10. hodnocení nabídek: 

- elektronickou aukcí 

- nabídková cena pro hodnocení bude vypočítána dle modelového  

případu za použití dodavatelem nabízených cen a předpokládaného 

množství odběru zboží za dobu účinnosti rámcové dohody dle Přílohy č. 1 

 

11. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

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

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

12. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského rejstříku“  
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13. technickou kvalifikaci: 

- seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před  

zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí 

a identifikace objednatele s tím, že dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud 

prokáže poskytnutí minimálně 3 zakázek, přičemž předmětem každé byly 

dodávky kancelářských potřeb v minimální hodnotě 400 000,- Kč bez DPH 

jednomu objednateli za období maximálně 12 měsíců (dodávky musely být 

v uvedeném období řádně dokončené, tzn. předané objednateli) 

 

14. podmínky zadávacího řízení: 

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77  

odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 

dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- vyhrazená veřejná zakázka dle ust. § 38 zákona, tj. účast dodavatele možná  

pouze v případě, že je osobou zaměstnávající alespoň 50 % osob se 

zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, a to podle 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně odstoupení od uzavřené rámcové dohody, pokud dodavatel přestane 

tuto podmínku splňovat 

- uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem 

- vybraný dodavatel bude povinen před uzavřením rámcové dohody předložit: 

a) přílohu rámcové dohody s vyplněnými jednotkovými cenami zboží  

dle výsledku elektronické aukce 

b) informaci o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,  

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

15. podmínky realizace: 

- pokud není právními předpisy nebo výrobcem stanoveno jinak,  

záruka za jakost zboží v délce 24 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 2 

 

16. složení komise dle Přílohy č. 3 

 

17. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek před elektronickou  

aukcí, posouzením nabídek po ukončení elektronické aukce a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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3444/73RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21____________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 248/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 57.825,00 Kč  

bez DPH (69.968,25 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy, 

 

2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 související  

s bodem 1.  tohoto usnesení, 

 

3. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 248/OÚR/21  

z důvodu dodatečných stavebních prací, a to prodloužení o 8 kalendářních dnů, 

 

4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 na provedení stavby  

„Parkoviště nad letním kinem“ v rozsahu bodů 1. až 3. tohoto usnesení 

s dodavatelem STAVIA – silniční stavby a.s., se sídlem Střádalů 631/47, 718 

00 Ostrava IČO: 25864092. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 ze dne 07.04.2021 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21  

ze dne 07.04.2021           

 

               Z: vedoucí OÚR  

               T: 8/2021 

                

 

3445/73RM/2021 - „Parkoviště Mánesova“ – uzavření smlouvy se společností Technické  

služby Havířov a.s.________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby číslo 20111 - „Parkoviště Mánesova“ 

se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 253 75 601, s cenou 12 800 795,09 Kč bez DPH  

(15 488 962,06 Kč včetně DPH), s termínem plnění nejpozději  

do 135 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností plnění 

prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o dílo  

na realizaci stavby číslo 20111 - „Parkoviště Mánesova“ se společností 

Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á 

 

předložit smlouvu o dílo na realizaci stavby číslo 20111 - „Parkoviště 

Mánesova“ k podpisu 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 08/2021 

  

 

3446/73RM/2021 - VZ/315/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 

– o zrušení a zahájení nového zadávacího řízení_______________________ 

 
Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/315/OÚR/21 - „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti  

a mládež“, neboť nabídky, které byly podány do zadávacího řízení, byly  

ve srovnání s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a s ohledem 

na hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnými prostředky 

vyhodnoceny jako ekonomicky nevýhodné. 

 

s c h v a l u j e 

 

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

práce „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ – nové vyhlášení 

(stavba č. 20090) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

    předpokládané zahájení:   ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy  v registru 

smluv – přelom září/říjen 2021) 

 

termín dokončení:  nejpozději do 90 kalendářních dnů 

ode dne účinnosti smlouvy 
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6. hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 

7. základní způsobilost: 

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 3 měsíce 

přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší  

3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  

veřejnou zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých  

za posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních 

prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, 

pokud prokáže poskytnutí minimálně: 

2 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky byla 

rekonstrukce nebo výstavba fotbalového hřiště, včetně odvodnění  

a zavlažovacího systému v minimální hodnotě 3.000.000 Kč  

bez DPH / za tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce 

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 80.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2.000.000,00 Kč  

- záruka za jakost díla 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o zrušení  

zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „PRmH 2020 

– Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 
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2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu práce 

„PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ – nové vyhlášení 

 

u k l á d á  

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné  

zakázky malého rozsahu VZ/315/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště 

pro děti a mládež“ 

   Z: vedoucí OÚR  

   T: 8/2021 

 
2. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na  

veřejnou zakázku malého rozsahu „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti 

a mládež“ – nové vyhlášení 

   Z: vedoucí OÚR  

   T: 8/2021 

                 

  

3447/73RM/2021 - „Parkoviště ul. Majakovského, Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1 

ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21____________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 375/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 67 420,36 Kč bez DPH (81 

578,62 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 375/OÚR/21 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu - 84 267,56 Kč bez DPH  

(- 101 963,75 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy 

 

3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. u vodorovného dopravního značení barvou na zasakovací betonové dlažbě,  

které je částí dodatečných stavebních prací dle bodu 1, záruku v délce  

24 měsíců  

 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 na provedení stavby  

„Parkoviště na ul. Majakovského, Havířov-Město“ stavba č. 19035 v rozsahu 

bodů 1 až 4 tohoto usnesení se společností EUROVIA CS, a.s.,  

U Michelského lesa 1581/2, Michle 140 00 Praha 4, IČ: 45274924 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 ze dne 14.5.2021 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21  

ze dne 14.5.2021 

  Z: vedoucí OÚR 

  T: 9/2021 

 

 

3448/73RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva společnosti  

Technické služby Havířov a.s.______________________________________ 

 

Rada města Havířova, jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 

odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon  

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem:  

Havířov-Město, Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, IČ: 25375601, zapsané 

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 1664, 

(dále jen „TSH a.s.“) 

 

v o l í  

 

jako druhého ověřovatele Ing. P. R., MBA 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zvolení pana Ing. P. R., MBA do funkce předsedy představenstva společnosti 

TSH a.s. 

  

 

3449/73RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – změna v orgánech společnosti____________ 

 

Rada města Havířova jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 

odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon  

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem 

Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 61974706, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 

(dále jen „HTS, a.s.“)  

 

v o l í 

 

1. druhého ověřovatele zápisu:   Ing. J. M., MBA 

 

2. s účinností od 16.8.2021 do funkce člena představenstva HTS, a.s.: 

- pana Ing. et Ing., Bc. J. M., MBAce, dat. nar. ………………….., 

      bytem ………………………………. 

    - pana L. S., dat. nar. ……………….., 

      bytem ……………………………… 
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3. s účinností od 16.8.2021 do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.  

    - pana Ing. P. O., dat. nar. …………………..,  

      bytem ………………………………………  

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.    

                                                                                   

   Z: vedoucí KP 

   T: 08/2021 

  

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy představenstva  

    a dozorčí rady společnosti HTS, a.s.  

                                                                                                    Z: představenstvo  

     HTS, a.s.  

                                                                                                    T: 09/2021 

 

3. provést změnu zápisu o složení představenstva a dozorčí rady v obchodním  

    rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 

 

                                                                                                 Z: představenstvo  

     HTS, a.s. 

                                                                                                      T: 09/2021 

 

 

3450/73RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem tiskového zařízení PO - Polská  

škola Havířov____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, IČO: 75027577,  

zastoupené Mgr. T. L., ředitelem školy pronájem tiskárny  

za podmínek: 

 

nájemce:    Kancelářská technika LEJKA, s.r.o.,  

Třanovice 313, 739 53  

                             Třanovice, IČO: 26843722 

popis pronajímaného:  tiskové zařízení Konica Minolta Bizhub C250i  

výše nájemného:   1 441,92 Kč/1 měsíc včetně DPH 

cena kopie:   0,45 Kč vč. DPH/černobílá kopie, 1,57 Kč  

vč. DPH/barevná kopie   

   doba pronájmu:    od 1. 9. 2021 na období 60 měsíců 

další ujednání:   po ukončení smlouvy bude příspěvkové  

organizaci nabídnuto tiskové zařízení  

k odkoupení za 1,00 Kč 
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3451/73RM/2021 - Informace o podané žalobě_________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žalobu proti statutárnímu městu Havířov vedenou u Okresního soudu v Karviné 

pod sp. zn. 24 C 104/2021 dle Přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

1. podání vyjádření k žalobě s tím, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta 

 

2. právní zastoupení advokátem Mgr O. H., ev. č. ČAK: 17711, který bude  

statutární město Havířov zastupovat v řízení o žalobě  

 

 

3452/73RM/2021 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.11.2021____________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

snížit počet zaměstnanců zařazených do organizačního odboru 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 1.11.2021 o jednoho zaměstnance 

(řidiče) z důvodu zvýšení efektivity práce organizačního odboru Magistrátu 

města Havířova, tj. celkem na 325 zaměstnanců 

 

 

 
 
 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.     Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. 

primátor města       náměstkyně primátora 

         pro školství a kulturu  

      


