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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.11.2021  

 

3623/77RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 77. schůze RMH, konané dne 01.11.2021 
 
3624/77RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 74. schůze RMH, konané dne 6. září 2021  

a 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 11. října 2021 

 
3625/77RM/2021 - Schválení pořadu 77. schůze RMH, konané dne 1. listopadu 2021 
 
3626/77RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 77. RMH 

 
3627/77RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností  
 

3628/77RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s. 
 

3629/77RM/2021 - Směna pozemků v k. ú. Prostřední Suchá 
 
3630/77RM/2021 -Prodloužení prominutí nájemného za užívání garáží 
 
3631/77RM/2021 - Prominutí nájemného pro Městskou knihovnu Havířov 
 
3632/77RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí 
 
3633/77RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3634/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3635/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Švabinského 
 
3636/77RM/2021 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci - Vodafone Czech  

Republic a.s. 

 
3637/77RM/2021 - Pronájem pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark - autocvičiště  

 

3638/77RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  
organizaci SSRZ Havířov 

 
3639/77RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
3640/77RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov  

 
3641/77RM/2021 - Snížení příspěvku na provoz – ZŠ  Pujmanové Havířov 
 

3642/77RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
3643/77RM/2021 - Koncepce rozvoje školství – změna člena pracovní skupiny 

 
3644/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Puškinova Havířov 
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3645/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Přímá Havířov  
 

3646/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Balzacova Havířov 
 

3647/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního 
majetku – ZŠ K. Světlé Havířov 
 

3648/77RM/2021 - Vyřazení a pořízení investičního majetku – ZŠ Žákovská Havířov 
 
3649/77RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
 

3650/77RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování  
územního plánu Orlové   

 
3651/77RM/2021 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy  

a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché  

 
3652/77RM/2021 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2022 
 

3653/77RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města 
 
3654/77RM/2021 - Uzavření smlouvy o zajištění odpadového hospodářství 
 
3655/77RM/2021 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2022 Technických  

služeb Havířov a.s. 
           

3656/77RM/2021 - Smlouva na zhotovení koncepce ICT číslo 492/ORG/19 - navýšení ceny  
za vytváření technických podkladů vč. poskytování technických konzultací 
 

3657/77RM/2021 - Předložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Místní akční  
plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“  
 

3658/77RM/2021 - Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku 

 
3659/77RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce Těrlicko  

pro rok 2022 
 

3660/77RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO - Městská knihovna Havířov 

 
3661/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova 

 
3662/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova – zdravotnická 

technika 
 

3663/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního  
majetku Domova seniorů Havířov 
 

3664/77RM/2021 - Pořízení investičního majetku a technického zhodnocení - „Rekonstrukce 
minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních sestav“ 
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3665/77RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu 
TEPLO NA DLANI 
 

3666/77RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedkyně představenstva  
HTS a o výsledku volby předsedy dozorčí rady HTS 

 
3667/77RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

3668/77RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí  
z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3669/77RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  

 
3670/77RM/2021 - Poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice 

 
3671/77RM/2021 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2021 

 
3672/77RM/2021 - Změny ve složení Komisí RMH 
 

3673/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – poslanecká kancelář 
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U S N E S E N Í 
ze 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.11.2021  

 

3623/77RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 77. schůze RMH, konané dne 01.11.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 77. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 01.11.2021 

      Ing. Pavla RAPANTA, MBA 

 

 

3624/77RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 74. schůze RMH, konané dne 6. září 2021  

a 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 11. října 2021_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisů ze 74. schůze RMH, která se konala dne 6. září 2021 

a 76. schůze Rady města Havířova, která se konala dne 11. října 2021. 

 

 

3625/77RM/2021 - Schválení pořadu 77. schůze RMH, konané dne 1. listopadu 2021________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 1. listopadu 2021 

dle přílohy. 

 

 

3626/77RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 77. 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: 

 

3536/75RM/2021 Výpůjčka částí pozemku pro výstavbu parkoviště 

Mánesova       
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3580/76RM/2021 „Tendr na provádění deratizace, dezinfekce,  

dezinsekce“– zahájení zadávacího řízení 

 

v y p o u š t í 

 

3289/70RM/2021 Podpora výměny kotlů ve městě Havířov 

3349/72RM/2021 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ 

3380/72RM/2021 Souhlas zřizovatele k vyřazení dlouhodobého majetku 

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova 

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

3469/74RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

CETIN a.s. 

3471/74RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

3472/74RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

3507/74RM/2021 VZ/193/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – nové 

vyhlášení“ – o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového 

zadávacího řízení 

3545/76RM/2021 Schválení bezplatného užití znaku města Havířova  

partnerskému městu Turčianské Teplice 

3551/76RM/2021 Výpůjčka části pozemku parc. č. 3884/1,  

k. ú. Havířov-město 

3571/76RM/2021 Souhlas s umístěním sídla spolku 

3579/76RM/2021 „Zajištění servisu bezpečnostních služeb“– zahájení 

zadávacího řízení 

3588/76RM/2021 VZ/364/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti 

 a mládež“ – o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového  

zadávacího řízení 

3589/76RM/2021 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na  

vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Balzacova Havířov 

3590/76RM/2021 „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“  

– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 489/OŠK/21 

3592/76RM/2021 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 

PO za 1. pololetí roku 2021 

3594/76RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 

3608/76RM/2021 Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy  

o poskytnutí dotace 

3610/76RM/2021 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

3619/76RM/2021 Grantové řízení „Nadace ČEZ: Oranžové hřiště 2021“  

– předložení žádosti o změnu termínu čerpání nadačního  

příspěvku 
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3627/77RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 1896,  

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

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

v GP písmeny „A“ a „B“) a umístění kanalizační přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 4,74 m2-graficky označeno 

v GP písmeny „B“ a „C“) dle GP č. 4015-123/2015 ze dne 15. 10. 2015  

ve prospěch pozemku parc. č. 1889/1, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova 

č. p. 945, k. ú. Bludovice, kterými ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

jsou vlastníky paní Ing. S. M., pan B. P. a paní I. P., všichni bytem 

……………………, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.  

č. 1419/10, k. ú. Bludovice, za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.293,75 Kč + DPH, (o výměře 10,35 m2 

-graficky označeno v GP písmeny „A“, „B“ a „C“) a umístění sjezdu  

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 36,67 m2 

-graficky označeno v GP písmenem „D“) dle GP č. 4867-26/2020  

ze dne 29. 4. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 1419/39, k. ú. Bludovice, 

jehož součástí je budova č. p. 1249, k. ú. Bludovice, kterým ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastník pan Bc. R. B., bytem ……………………, 

na dobu neurčitou  

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.  

č. 2938/2, k. ú. Bludovice, za účelem   umístění kanalizační přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.125,00 Kč + DPH, (o výměře 9,00 m2)  

dle GP č. 4919-83/2020 ze dne 23. 11. 2020 ve prospěch pozemku parc.  

č. 2809/50, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 381, k. ú. Bludovice, 

kterým ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník pan Ing. J. N., bytem 

……………………, na dobu neurčitou  

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.  

č. 2938/2, k. ú. Bludovice, za účelem   umístění kanalizační přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.125,00 Kč + DPH, (o výměře 9,00 m2)  

dle GP č. 4919-83/2020 ze dne 23. 11. 2020 ve prospěch budovy č. p. 380, 

která stojí na pozemku parc. č. 2809/52, k. ú. Bludovice, kterým ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastník paní Y. P., bytem ……………………,  

na dobu neurčitou  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. až 4. 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 77. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 01.11.2021 

8 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. až 4.                                                                                     

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2022 

 

 

3628/77RM/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. 2681/1, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x70 v chráničce DVR110 v rámci 

stavby č. IP-12-8027154/VB2 Životice, Zelená č. parc. 2505, příp. NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,35 m2 dle  

GP č. 5026-231/2021 ze dne 2. 9. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města, a to parc. č. 2601/1, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení 2xAYKY 4x35 v chráničce DVR100 a pilíř 

SS200 v rámci stavby č. IV-12-8020022/VB1 Havířov, Moskevská č. parc. 

2661, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 7,23 m2 

dle GP č. 2495-422/2021 ze dne 30. 9. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města, a to parc. č.1448/19, k. ú. Šumbark 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-12-8027550/VB2 Havířov-Šumbark č. parc. 1326/1, příp. NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,70 m2 dle GP  

č. 2028-360/2021 ze dne 30. 9. 2021, na dobu neurčitou  

 

ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 3. 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen – 

služebností dle bodu 1. až 3. v souladu s tímto usnesením 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2021 

 

 

3629/77RM/2021 - Směna pozemků v k. ú. Prostřední Suchá_____________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit směnu části pozemku parc. č. 1195/111, 

nově dle geometrického plánu č. 3310-64/2021, označený jako pozemek parc.  

č. 1195/366, k. ú. Prostřední Suchá, o výměře 7 m2, ve vlastnictví paní A. B., 

 za část pozemku parc. č. 1195/1, nově dle 

geometrického plánu č. 3310-64/2021, označený jako pozemek parc.  

č. 1195/364, k. ú. Prostřední Suchá, o výměře 7 m2, ve vlastnictví statutárního 

města Havířov, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod garáží,  

bez finančního vyrovnání 

 

 

3630/77RM/2021 - Prodloužení prominutí nájemného za užívání garáží____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení prominutí nájemného nájemcům garáží v obytných domech  

na ul. J. Gagarina 24-28, Havířov-Podlesí, po dobu trvání stavby  

(sanace obytných domů). Sanace byla plánovaná na dobu 8 měsíců,  

tj. do 08.11.2021. Avšak v tomto termínu nebude stavba dokončena.  

Jedná se o tyto nájemce: 

1. J. D., …………..…………, 

2. J. T., ………….….………, 

3. E. H., ……….……………, 

4. P. K., ……….……………, 

5. A. Č., ……….……………, 

6. M. V., ……………………, 

7. M. B., ……………………, 

8. J. Č., ……………..………, 

9. Městská knihovna, J. Gagarina 1507/24 

10. O. B., ……………………, 

11. E. P., …………….………, 

12. O. C., ……………………, 
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3631/77RM/2021 - Prominutí nájemného pro Městskou knihovnu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
prominutí nájemného a záloh na služby nájemci Městské knihovně Havířov  
na ul. U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark, od 01.09.2021 po dobu trvání 
rekonstrukce. Měsíční nájemné činí 1.679,- Kč a měsíční zálohy na služby  
činí 6.700,- Kč. 

 

 

3632/77RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí_____________________________________ 
 

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

 

1. pronájem části nemovité věci – nebytové prostory v 2.NP zdravotního  
střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83 v Havířově-Podlesí, paní Z. Ď.,  
IČO: 11843314. Místnosti č. 2.31, 2.30, 2.29 o výměře 41,90 m2 a podíl 
společných prostor o výměře 20,62 m2 budou využívány k poskytování služeb 
zaměřených na harmonizaci těla a duše, za podmínek: 
- navržené nájemné za podnikatelskou plochu 540,- Kč/m2/rok, 
- navržené nájemné za podíl společných prostor 229,- Kč/m2/rok, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

obecný záměr schválen RMH čís. 3477/74RM/2021 ze dne 06.09.2021 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnost o výměře 15,60 m2, v suterénu  

obytného domu na ul. Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark paní K. D., bytem 
……………………, za účelem skladu pro vlastní potřebu, za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3415/73RM/2021 ze dne 16.08.2021 
 
3. pronájem 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 
……………………, za podmínek: 
- nájemné 350,00 Kč/m2/rok, bez DPH, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3415/73RM/2021 ze dne 16.08.2021 
 
4. pronájem části nemovité věci – nebytový 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. 
A. V. s.r.o., IČO: 05736901, za podmínek: 
- nájemné podnikatelské plochy 1.113,00 Kč/m2/rok,  
- nájemné společných prostor 223,00 Kč/m2/rok, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3415/73RM/2021 ze dne 16.08.2021 
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5. pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 1,22 m2  

v 1. PP obytného domu, ul. Petra Bezruče 1544/7, Havířov-Město, panu T. Č., 

IČO: 28591607, bytem ……………………, jako místnost pro úklidovou 

službu, za podmínek: 

- navržené nájemné 300,00 Kč/m2/rok,  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3479/74RM/2021 ze dne 06.09.2021 

 

6. pronájem části nemovité věci - místnost v suterénu obytného domu o výměře 

21,40 m2, ul. Eduarda Urxe 283/5, Havířov-Město, panu P. B., bytem 

……………………, jako sklad pro vlastní potřebu 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3479/74RM/2021 ze dne 06.09.2021 

 

7. pronájem části nemovité věci – nebytových prostor ve 3. NP podnikatelského  

centra ul. Palackého 689/2 v Havířově – Městě. Jedná se o podíl společných 

prostor o výměře 25,80 m2 příslušné k místnosti č. 308 o výměře 59,60 m2, 

paní L. P., IČO: 08832820, bytem ……………………. Prostory místnosti  

č. 308 budou využívány k provozování fitness centra.  

- navržené nájemné 55,- Kč/m2/rok za podíl společných prostor, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

obecný záměr schválen RMH čís. 3417/73RM/2021 ze dne 16.08.2021 

 

 

3633/77RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,84 m2 v suterénu 

obytného domu na ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí, nájemci panu  

M.  K., dohodou k 31.12.2021 

a 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,84 m2 v suterénu  

     obytného domu na ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí,  

Mgr. E. G., bytem ……………………, za účelem skladu pro vlastní potřebu. 

 

 

3634/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost v 1. PP obytného domu  

na ul. A. Staška 5/1088 v Havířově-Městě o výměře 11,22 m2, p. L. H. Místnost 

bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu. 
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3635/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Švabinského_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory v 1. PP obytného domu 
na ul. Švabinského 994/5 v Havířově-Městě o výměře 32,25 m2, p. B. B. Místnost 
bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu. 

 

 
3636/77RM/2021 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci - Vodafone Czech  

Republic a.s._____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení RMH č. 3562/76RM/2021 ze dne 11. 10. 2021 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – střechy obytného domu  
o výměře 16 m2 ul. K. V. Raise 8, Havířov-Město do 08.02.2027, společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, k umístění zařízení mobilního 
operátora. 

 

 
3637/77RM/2021 - Pronájem pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark – autocvičiště________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem pozemku parc. č. 2469/38 o výměře 3 043 m2, k. ú. Šumbark za účelem 
využívání pozemku jako cvičné plochy nebo autocvičiště v rámci výuky 
autoškoly, pro provozovatele autoškoly P. B., bytem ……………………,  
IČO: 65903820 za těchto podmínek: 
- na dobu neurčitou od 01.12.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za smluvní nájemné ve výši 3.000,00 Kč/ročně včetně DPH (pro plátce DPH),  
splatné do konce měsíce ledna běžného roku 

- nájemce není oprávněn užívat pronajímanou plochu v době provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel prováděných Magistrátem 
města Havířova  

- nájemce je povinen dodržovat provozní řád Magistrátu města Havířova 
na užívání cvičné   plochy 

- nájemce zajistí na pronajímané ploše pořádek  
- nájemce v rámci umístění jakýchkoliv zařízení nesmí zasáhnout do konstrukce 
zpevněné plochy 

- v době, kdy autoškola tuto plochu nebude využívat, může plochu využívat  
veřejnost na základě povolení Magistrátu města Havířova a za podmínek 
uvedených v provozním řádu 
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3638/77RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci SSRZ Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754,  

od 1. 1. 2022 a to těchto staveb, včetně jejich součástí a příslušenství: 

a) fontána Jitřenka, ul. Dlouhá třída, Havířov-Město, inv. číslo 00000005215,  

v účetní ceně 1.175.803,70 Kč a socha Tři pilíře na fontáně Jitřenka,  

ul. Dlouhá třída, Havířov-Město, inv. číslo 000000000496, v účetní  

ceně 400.000,00 Kč 

b) fontána Sedmikráska, ul. Hlavní třída, prostranství u budovy Magistrátu  

města Havířova, Havířov-Město, inv. číslo 000000011422, v účetní  

ceně 1.714.990,50 Kč 

c) fontána Brána s kyvadlem a pramenem, náměstí Republiky, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000012005, v účetní ceně 1.472.278,32 Kč a socha Brána 

s kyvadlem, náměstí Republiky, Havířov-Město, inv. číslo 000000011698, 

v účetní ceně 5.692.518,00 Kč a vodovodní přípojka k fontáně Brána 

s kyvadlem a pramenem, náměstí Republiky, Havířov-Město, inv.  

číslo 000000012002, v účetní ceně 66.759,00 Kč 

d) fontána Severka, prostranství u budovy Severky, Havířov-Město, inv. číslo  

000000017865, v účetní ceně 786.060,11 Kč 

e) fontána Nad Terasou, ul. Nad Terasou, Havířov-Podlesí, inv. číslo 

000000032845, v účetní ceně 2.485.607,36 Kč a vodovodní přípojka 

k fontáně Nad Terasou, ul. Nad Terasou, Havířov-Podlesí, inv. číslo 

000000032846, v účetní ceně 169.960,76 Kč  

f) kašna, prostranství v parku u Kulturního domu Radost, Havířov-Město, inv.  

číslo 000000014119, v účetní ceně 1.114.076,00 Kč a socha Hoch s rybou, 

prostranství v parku u Kulturního domu Radost, Havířov-Město, inv. číslo 

000000006252, v účetní ceně 1.258.000,00 Kč 

g) pítko, chodník v parku, ul. Na Nábřeží, Havířov-Město, inv. číslo  

000000021965, v účetní ceně 125.055,27 Kč 

h) pítko, prostranství v parku u budovy Lučiny, Havířov-Město, inv. číslo  

000000004916, v účetní ceně 94.770,00 Kč 

2. darování movité věci příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních  

zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, 

od 1. 1. 2022 a to technologie vodního prvku pro fontánu Nad Terasou,  

ul. Nad Terasou, Havířov-Podlesí, inv. číslo 000000032707, v účetní  

ceně 296.026,50 Kč   
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3639/77RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 131., dle Přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 131.,  
dle Přílohy č. 1. 

 

 
3640/77RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov___________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b ere  n a  v ědom í  
 
ukončení výkonu funkce členů školské rady ke dni 12. 11. 2021 z důvodu 
uplynutí funkčního období: 
 
1. paní J. Ž. při Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497  

okres Karviná, příspěvková organizace  
2. pana P. W. při Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814  

okres Karviná, příspěvková organizace  
 
j m e n u j e 
 
ke dni 13. 11. 2021 do funkce člena školské rady: 
 
1. paní J. Ž. při Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497  

okres Karviná, příspěvková organizace  
2. pana P. W. při Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814  

okres Karviná, příspěvková organizace  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů 
 
u k l á d á 
 
1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce členům školské rady za dané 

funkční období a poděkování za výkon ve funkci členům školské rady   
2. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady 
3. předat jmenovací dekrety novým členům školských rad    

 
   Z: vedoucí OŠK 
                                                                                        T: listopad 2021 
 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 77. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 01.11.2021 

15 

3641/77RM/2021 - Snížení příspěvku na provoz – ZŠ  Pujmanové Havířov_________________ 

 
Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola 
Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 
ve výši 179 384,27 Kč 
uložit ekonomickému odboru: 
1. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 snížení příspěvku  

na provoz ve výši 179 384,27 Kč výše uvedené příspěvkové organizaci 
2. zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova v rámci příspěvku na provoz  

výše uvedené příspěvkové organizaci finanční prostředky ve výši 295 652,54 
Kč včetně DPH pro rok 2022, ve výši 295 652,64 Kč včetně DPH pro rok 2023 
a ve výši 73 912,91 Kč včetně DPH pro rok 2024 

 

           Z: vedoucí EO 

           T: prosinec 2021 

 

 

3642/77RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

  

věcný dar ve výši 20 036,00 Kč od společnosti „LEPORELO children“ o.p.s., 

Mládežnická 1564/11, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362 na estetizaci 

vestibulu základní školy 

 

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

IČO: 61988723 

  

věcný dar ve výši 4 500,00 Kč od OBI Havířov, Před tratí 4/1433,  

735 64 Havířov-Prostřední Suchá – na péči o školní pokojovou zeleň 

 

3. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 

 

věcný dar ve výši 2 800,00 Kč od osoby samostatně výdělečně činné, Generála 

Svobody 272/21, 736 01 Havířov – Šumbark, IČO: 03767906 – dřevěný box 
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3643/77RM/2021 - Koncepce rozvoje školství – změna člena pracovní skupiny______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení členství Mgr. J. B., ředitele Základní školy Havířov-Město  

M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace v pracovní skupině pro 

vytvoření “Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2022-2030“ 

 

j m e n u j e 

 

nového člena pracovní skupiny pro vytvoření “Koncepce rozvoje školství 

v Havířově na léta 2022-2030“ za základní školy: 

 

Mgr. D. S., ředitele Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres 

Karviná 

 

 

3644/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Puškinova Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, 

IČO: 61988707 

 

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

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

do fondu investic v celkové výši 50 000,00 Kč na dokrytí pořízení interaktivního 

boxu 

 

 

3645/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Přímá Havířov__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958246 

 

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

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

do fondu investic ve výši 51 000,00 Kč na dokrytí pořízení investičního majetku 

v rámci dotace SFŽP „Zahrada – Příroda v mateřské škole“ 
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3646/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Balzacova Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

 

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

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

do fondu investic v celkové výši 250 000,00 Kč na provedení oprav, a to: 

 

- MŠ Balzacova – výměna podlahových krytin 

- odloučené pracoviště na ul. Kosmonautů 4/1319 – opravy bočního vchodu  

ŠJ a výměna podlahových krytin 

 

 
3647/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního 

majetku – ZŠ K. Světlé Havířov_____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 
okres Karviná, IČO: 48805424 
 
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních 
prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 200 000,00 Kč  
na nákup serveru pro základní školu 

2. vyřazení investičního majetku: 
server – Fujitsu Siemens, MCS-D2530 včetně příslušenství, inventární  
číslo DHM 91, v pořizovací ceně 54 608,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena 
k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 200 000,00 Kč včetně DPH: 
PC server pro základní školu   

 

 
3648/77RM/2021 - Vyřazení a pořízení investičního majetku – ZŠ Žákovská Havířov________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 
okres Karviná, IČO: 62331230 
 
1. vyřazení investičního majetku:  

server, inventární číslo 9005636, rok pořízení 2009 v pořizovací ceně 
361 652,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31. 12. 2021 činí 13 576,00 Kč  
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2. pořízení investičního majetku:  
- server v pořizovací ceně 240 000,00 Kč včetně DPH 
- myčka provozního nádobí v pořizovací ceně do 300 000,00 Kč včetně DPH 

 

  
3649/77RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí____ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
uzavření dohody o provedení práce mezi Mgr. T. P., ředitelem Základní školy F. 
Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, a to jak na straně 
zaměstnance, tak i zaměstnavatele, pro činnost doučování žáků v návaznosti na 
výpadek prezenční výuky způsobené pandemií COVID-19  
a s ním související činnosti 

 

 
3650/77RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování  

územního plánu Orlové____________________________________________   
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Orlové v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Orlové 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova pořizovateli, tj. Městský úřad Orlová, odbor rozvoje 
a investic  

Z: vedoucí OÚR 
T: 19.11.2021 
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3651/77RM/2021 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy  
a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 1421/OKS/2009 ze dne 27.10.2009  
o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově - Prostřední 
Suché s provozovatelem útulku společností Technické služby Havířov a.s.  
se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601, s tím,  
že se od 01.01.2022 mění náklady za ustájení 1 zvířete a činí:   
200,- Kč /1 psa/1 den bez DPH (242,- Kč vč. 21% DPH) a 115,- Kč/1 kočku nebo 
jiné drobné zvíře/1 den bez DPH (139,15 Kč vč. 21% DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 5  
ke smlouvě č. 1421/OKS/2009 o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná 
zvířata v Havířově - Prostřední Suché ze dne 27.10.2009, uzavřené 
s provozovatelem útulku společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem 
Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2021 

           

 

3652/77RM/2021 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2022_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán obnovy veřejného osvětlení města Havířov na rok 2022, ve znění  

dle přílohy 

 

u k l á d á  

 

předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení města Havířov na rok 2022 

společnosti Technické služby Havířov a.s. 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 11/2021 
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3653/77RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města__________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dětského hřiště – robinzonádní, vč. oplocení – obytný blok 29 mezi  

ul. Chrpová, Orlí, Moravská, jako dlouhodobého hmotného investičního majetku 

z majetku města ve správě ORJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření 

s majetkem města: 

 

- rok pořízení 2003, inv. č. 000000006164, pořizovací cena 487 105,65 Kč  

vč. DPH, cena zůstatková 342 273,48 Kč. 

 

 

3654/77RM/2021 - Uzavření smlouvy o zajištění odpadového hospodářství_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o zajištění odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022 

na dobu neurčitou se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem  

736 01 Havířov-Město, Karvinská 66/1461, IČO: 25375601, s cenou  

za odpadové hospodářství dle ceníku Technických služeb Havířov, a.s. 

schváleného Radou města Havířova pro rok 2022 a s možností využít každoročně 

plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny vyfakturované 

v příslušném kalendářním roce za odpadové hospodářství, přičemž okamžikem 

její účinnosti zanikne v celém rozsahu smlouva o dílo při nakládání 

s komunálním odpadem ve městě Havířově č. E/ŽP/1012/98 ze dne 21.12.1998 

ve znění dodatků č. 1 až 24 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o zajištění 

odpadového hospodářství se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu smlouvu o zajištění odpadového hospodářství  

 

Z: vedoucí OKS  

          T: 12/2021 
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3655/77RM/2021 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2022 Technických  

služeb Havířov a.s.________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Ceník poskytovaných služeb na rok 2022 Technických služeb Havířov a.s.,  

dle přílohy č. 2  

 

2. uzavření dodatku č. 29 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 ze dne  

30.06.1997 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností 

Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461,  

736 01 Havířov – Město, kterým se upravuje článek I. Předmět smlouvy 

(změna Plánu zimní údržby) a článek II. Cena v souladu se změnami Ceníku 

poskytovaných služeb pro rok 2022 dle přílohy č. 2 

 

3. uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě č. 72/MH/01 ze dne 09.02.2001  

uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby 

Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město, 

kterým se upravuje článek II. Ceny v souladu se změnami Ceníku 

poskytovaných služeb pro rok 2022 dle přílohy č. 2 

 

4. uzavření dodatku č. 22 ke smlouvě o provádění údržby, opravy a rekonstrukce  

světelných signalizačních zařízení ve městě Havířov č. 454/DHR/95 ze dne 

04.05.1995 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností 

Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461,  

736 01 Havířov – Město, kterým se upravuje článek IV. Ceny v souladu  

se změnami Ceníku poskytovaných služeb pro rok 2022 dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 29  

ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 6 k mandátní smlouvě  

č. 72/MH/01, dodatku č. 22 ke smlouvě o provádění údržby, opravy  

a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě Havířov  

č. 454/DHR/95 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu dodatek č. 29 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, dodatek 

č. 6 k mandátní smlouvě č. 72/MH/01, dodatek č. 22 ke smlouvě o provádění 

údržby, opravy a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě 

Havířov č. 454/DHR/95        

        Z: vedoucí OKS  

          T: 12/2021 
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3656/77RM/2021 - Smlouva na zhotovení koncepce ICT číslo 492/ORG/19 - navýšení ceny  

za vytváření technických podkladů vč. poskytování technických konzultací 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. navýšení ceny za vytváření technických podkladů vč. poskytování technických 

konzultací o částku 803 900,00 Kč bez DPH / 972 719,00 Kč včetně DPH 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě číslo 492/ORG/19 „Smlouva  

na zhotovení koncepce ICT“ v rozsahu bodu 1. tohoto usnesení  

se zhotovitelem X FUTURE Group s.r.o., se sídlem Náměstí Přemyslovců 

166/17, 288 02  Nymburk, IČO: 25113437 

  

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě na zhotovení koncepce  

ICT č. 492/ORG/19 ze dne 11. 6. 2019  

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu dodatek č. 2 ke Smlouvě na zhotovení koncepce ICT  

č. 492/ORG/19 ze dne 11. 6. 2019          

   Z: vedoucí ORG  

   T: 11/2021 

 

 

3657/77RM/2021 - Předložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Místní akční  

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20_082/0020411-01 k projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III v rámci Výzvy  

č. 02_20_082 „Akční plánování v území – aktivita A“ z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa P03: Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání dle přílohy č. 1 
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3658/77RM/2021 - Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku__________ 
 

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, pořízení dlouhodobého hmotného majetku – profesionální 

automatickou pračku IMESA PLM 7 v částce 43 800 Kč bez DPH. 

 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: listopad 2021 

 

 

3659/77RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce Těrlicko  

pro rok 2022_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Těrlicko, se sídlem 

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko, IČ:002 97 666  

ve výši 10 000 Kč. 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: listopad 2021 

 

 

3660/77RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci  PO  - Městská knihovna Havířov_____ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město: 

 

Poskytovatel dotace:  Moravskoslezský kraj 

Název dotačního programu: Regionální funkce knihoven 

Název projektu:   Zabezpečení výkonu regionálních funkcí  

    knihoven na rok 2022 

Celkové náklady na projekt: 1 456 000 Kč 

Požadovaná výše dotace: 1 456 000 Kč 

Spolufinancování:  0 Kč bez spoluúčasti, v plné výši  

     hrazeno poskytovatelem dotace 
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3661/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 

vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky 

ekologickou likvidaci 

- HP server ProLaint DL 320G5, výr. číslo CZ1737000K5, inv. číslo M000090,  

rok pořízení 11/2007, cena pořízení 83.248,10 Kč včetně licence pro 

Windows 2003/2008, rok pořízení 10/2010, cena pořízení 226.560,00 Kč 

- soubor pro vybavení dispečerského pracoviště (Aplikační a záložní server), 

výr. číslo 40K6466YK10KS033459, 40K6466YK10KS019835, inv. číslo 

M000101, rok pořízení 12/2007, cena pořízení 312.861,71 Kč 

- souborový a poštovní server, výr. číslo ESDW6300024, inv. číslo M000102,  

rok pořízení 12/2007, cena pořízení 157.614,31 Kč 

- PC základní jednotka, monitor, tiskárna, výr. číslo 67M0X1051558, inv. číslo  

M000111, rok pořízení 05/2008, cena pořízení 53.699,94 Kč 

- FortiGate 80C, bezpečnostní zařízení, výr. číslo FGT80C3910600672, inv.  

číslo M000149, rok pořízení 10/2010, cena pořízení 52.459,00 Kč 

- FortiGate 80C, bezpečnostní zařízení, výr. číslo FGT80C3910600036, inv.  

číslo M000150, rok pořízení 10/2010, cena pořízení 52.459,00 Kč 

- FortiMail 100C, výr. číslo FE100C3910001245, inv. číslo M000151,  

rok pořízení 10/2010, cena pořízení 76.328,00 Kč 

- FortiAnalyzer 100C, výr. číslo FL100C3910000872, inv. číslo M000152,  

rok pořízení 10/2010, cena pořízení 70.680,00 Kč 

 

Z: ředitel SSmH 

T: prosinec 2021 

 

 

3662/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova – zdravotnická 

technika________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 

vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky ekologickou 

likvidaci 

- stavitelná hydromasážní vana, výr. číslo 9980506, inv. číslo M000071,  

rok pořízení 10/1998, cena pořízení 170 417,10 Kč 

- elektroléčebný přístroj BTL 5625 double plus, výr. číslo 0113, inv. číslo  

M000062, rok pořízení 12/2002, cena pořízení 88 074,00 Kč 
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- kompresor Compact, výr. číslo 220600048, inv. číslo M000100,  

rok pořízení 12/2007, cena pořízení 41 898,58 Kč  

- nástěnná klimatizační jednotka LG S09AW, výr. číslo 904KAMZ00971,  

inv. číslo M000145, rok pořízení 05/2010, cena pořízení 40 500,- Kč 

 

  Z: ředitel SSmH 

T: listopad 2021 

 

 

3663/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního  

majetku Domova seniorů Havířov___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem 

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

neupotřebitelného (nepoužitelného) vlastního investičního majetku v celkové 

pořizovací hodnotě 747 862,70 Kč 

- Vana vodní 61 + židle na ruce, inventární číslo DHS1000302, s pořizovací  

cenou 53 394,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Vana vodní 45 perlička, inventární číslo DHS1000303, s pořizovací  

cenou 50 553,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Vana vodní 56 podvodní, inventární číslo DHS1000304, s pořizovací  

cenou 100 929,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Vana vodní 62 sedací, inventární číslo DHS1000305, s pořizovací  

cenou 73 730,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Matrace Amber II antidekubitní, inventární číslo DHS1000308, s pořizovací  

cenou 48 657,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 1 130,00 Kč 

- Fréza sněhová, inventární číslo DHS1000262, s pořizovací  

cenou 44 999,70 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Myčka nádobí, inventární číslo DHS1000345, s pořizovací  

cenou 375 600,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 132 471,00 

 

Z: ředitel DsH  

T: listopad 2021 

 

 

3664/77RM/2021 - Pořízení investičního majetku a technického zhodnocení - „Rekonstrukce 
minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních sestav“_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SSRZ Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 

IČO: 00306754, v souvislosti s realizací vítězného návrhu „Rekonstrukce 

minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních sestav“ financovaného 

v rámci Participativního rozpočtu na rok 2021: 
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a) Pořízení vlastního investičního majetku (DHM): 
- kamerový systém (vč. instalace) 
101 000,00 Kč s DPH (83 471,00 Kč bez DPH)  

b) Provedení technického zhodnocení svěřeného majetku - staveb: 
- pořízení pergoly 10 x 6 m vč. instalace  
316 350,00 Kč s DPH (261 446,28 Kč bez DPH) 

- vybudování chodníků a podloží pod dráhy (změna tech. paramentrů)  
689 700,00 Kč s DPH (570 000,00 Kč bez DPH) 

 

 
3665/77RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu 

TEPLO NA DLANI_______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 

 
s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI 
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 
IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí:  
 
Poskytovatel příspěvku:   Nadační fond TEPLO NA DLANI,  

se sídlem Konzumní 298/6a,  
736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 

Název projektu:    Pořízení bruslí a chodítek pro veřejné bruslení 
Požadovaná výše příspěvku:  80 000,00 Kč 
Spoluúčast zřizovatele:  0,00 Kč 
Spolufinancování:   0,00 Kč 

 

 
3666/77RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedkyně představenstva  

HTS a o výsledku volby předsedy dozorčí rady HTS____________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  
IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  
 
v o l í  
 
Ing. Bohuslava Niemiece, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady  
HTS, a.s. 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zvolení p. Marka Světničky, DiS. do funkce předsedy představenstva HTS,  
Mgr. Ivy Georgiu do funkce místopředsedkyně představenstva HTS a Ing. Petra 
Oborného do funkce předsedy dozorčí rady HTS. 
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3667/77RM/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. 1, vel. 0+1 v ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

b) Byt č. 8, vel. 1+1 v ulici Dlouhá třída 1044/61, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

c) Byt č. 2, vel. 1+1 v ulici Zednická 317/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

 

d) Byt č. 13, vel. 1+1 v ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

e) Byt č. 33, vel. 1+1 v ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

f) Byt č. 17, vel. 0+2 v ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

g) Byt č. 45, vel. 0+2 v ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

h) Byt č. 6, vel. 1+2 II. ktg v ulici Hornická 681/67,  

Havířov - Prostřední Suchá,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

i) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici K.V. Raise 1083/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 
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j) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1103/75, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

k) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 478/33, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………,  

3. ……………………, 

 

l) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Konzumní 381/12, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

m) Byt č. 8, vel. 1+3 v ulici Horymírova 1172/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

n) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 476/29, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

 

o) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 474/25, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

p) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Karvinská 1182/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

q) Byt č. 13, vel. 1+3 v ulici Komunardů 982/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

r) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Turgeněvova 895/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

s) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Švabinského 996/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

t) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Mozartova 1060/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 
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u) Byt č. 17, vel. 1+3 v ulici Horymírova 1174/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

v) Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

w)  Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Balzacova 1188/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

x) Byt č. 34, vel. 1+3 v ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

y) Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

z) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

aa) Byt č. 10, vel. 1+4 v ulici Švabinského 995/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

bb) Byt č. 4 vel. 1+5 v ulici Mládí 1100/10, 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 

 

 

3668/77RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí  

z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 
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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 15. 10. 2021 a 1. 11. 2021 

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

3669/77RM/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. 11. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

3670/77RM/2021 - Poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice_ 

 

Rada města Havířova  

 

 s c h v a l u j e  

 

poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město (viz příloha č.1) dle návrhu  

E. D., velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov Životice (viz 

příloha č.2) dle návrhu R. P., velitele JSDH Havířov Životice, v souladu s 

přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Havířova“, schválenými Radou města Havířova usnesením 

číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                          

 

u k l á d á  

 

vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek SDH dle přílohy č. 1 a č.2. 

 

           Z: vedoucí OKP  

                          T: 15.12.2021 

 

 

3671/77RM/2021 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2021___________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit poskytnutí věcných darů z fondu primátora města: 

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,  

IČ: 68177992, v hodnotě do 25 tis. Kč; 
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- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,  

příspěvková organizace, IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;  

- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

Havířov-Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Azylový dům pro rodiny Havířov,  

Dvořákova 21/235, Havířov-Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, příspěvková organizace,  

Mozartova 1092/2, Havířov-Město, IČ: 60337389, v hodnotě do 20 tis. Kč. 

- Domovu pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková  

organizace, středisko Havířov, Moskevská 1588/7a, 736 01 Havířov-Město, 

IČ: 00847461, V hodnotě do 10 tis. Kč 

Z: vedoucí OKP 

T: 30.12.2021 

 

    

3672/77RM/2021 - Změny ve složení Komisí RMH_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rezignaci paní Mgr. A. Z. na funkci členky Komise sociální a zdravotní Rady 

města Havířova a zároveň na funkci členky Komise pro plánování sociálních 

služeb RMH, ke dni 31.10.2021 

a 

rezignaci pana J. G. na funkci člena Občanské komise č. 5 pro část města  

Havířov-Šumbark 

 

 

3673/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – poslanecká kancelář 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – kancelář v 1. poschodí budovy na ul. 

Dlouhá třída 473/23 v Havířově-Městě o výměře 218 m2, České republice – 

Kanceláři Poslanecké sněmovny, IČO: 00006572. Místnost bude využívána jako 

kancelář Poslanecké sněmovny. 

 

 

 
 
 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA     Ing. Ondřej BARÁNEK  

primátor města      náměstek primátora 

        pro ekonomiku a správu majetku 

       


