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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.11.2021  

 
3674/78RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 78. schůze RMH, konané dne 29.11.2021 
 
3675/78RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 77. schůze RMH, konané dne 1. listopadu 2021  
 
3676/78RM/2021 - Schválení pořadu 78. schůze RMH, konané dne 29. listopadu 2021 
 
3677/78RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 78. RMH 
 
3678/78RM/2021 - „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

3679/78RM/2021 - Změna Organizačního řádu Městské policie Havířov od 1.1.2022 
 
3680/78RM/2021 - Plán prevence kriminality na rok 2022 
 
3681/78RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3682/78RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3683/78RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  

 
3684/78RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady - určení auditorské společnosti 
 
3685/78RM/2021 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního  

fondu – návrh na rok 2022 
 

3686/78RM/2021 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu Slezská 2-4  
Havířov-Město 
 

3687/78RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  
 
3688/78RM/2021 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO 
 

3689/78RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad – V. S. 
 
3690/78RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
3691/78RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá 
 
3692/78RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemků města k užívání při výstavbě  

sportovní haly 
 

3693/78RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2227, k. ú. Bludovice 
 
3694/78RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemků města pro umístění Penguin boxů 
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3695/78RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1148, k. ú. Bludovice 
 
3696/78RM/2021 - Služebnost k věci vlastní – vodovodu a přípojkám v k.ú. Šumbark               
 
3697/78RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – poslanecká kancelář 
 
3698/78RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – ul. Nákupní, Čajkovského, Bludovická 
 
3699/78RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – ul. A. Staška, ul. Švabinského,  

ul. Dlouhá třída 
 

3700/78RM/2021 - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v části F objektu Radnice  
 
3701/78RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu částí nemovitých věcí – ul. Palackého,  

ul. Národní třída 
 

3702/78RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci v budově Radnice - spol. T-Mobile  
Czech Republic a.s. 
 

3703/78RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí – ul. Lašská, ul. Jedlová 
 
3704/78RM/2021 - Darování majetku příspěvkové organizaci SSRZ Havířov 
 
3705/78RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – „Notebooky pro MŠ“ 

 
3706/78RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – projekt  

„Bubnujeme s fantazií“ 
 

3707/78RM/2021 - Jmenování členů likvidační komise  
 
3708/78RM/2021 - Prominutí nájemného pro Městskou knihovnu Havířov – ul. Občanská 1 
 
3709/78RM/2021 - Záměr prodeje a pronájmu pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121,  

k. ú. Dolní Datyně  
 

3710/78RM/2021 - Pátá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 
 
3711/78RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 132. - 172.  
 
3712/78RM/2021 - Rozpočet města Havířova na rok 2022 
 
3713/78RM/2021 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého  

výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2023 a 2024  
 

3714/78RM/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2024 
 
3715/78RM/2021 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova 
 
3716/78RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
                                                         
3717/78RM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro stanovení platu ředitelů škol  

a školského zařízení 
 

3718/78RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 1/2018 
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3719/78RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce  
MŠ Petřvaldská Havířov 
 

3720/78RM/2021 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Balzacova Havířov 
 

3721/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO - ZŠ Moravská Havířov 
 
3722/78RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ E. Holuba Havířov 
 
3723/78RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ K. Světlé Havířov 
 
3724/78RM/2021 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská  

Havířov 
 

3725/78RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Mládežnická Havířov 
  
3726/78RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Moravská Havířov 
 
3727/78RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022 
 
3728/78RM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  

města Havířova 
 
3729/78RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě RÚT Havířov, sociální rehabilitace  
 
3730/78RM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů nerealizovaných akcí z účetní evidence města 
 
3731/78RM/2021 - VZ/394/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“  

(číslo stavby 17034) – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
 

3732/78RM/2021 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon 
TDS“ - zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
 

3733/78RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
3734/78RM/2021 - Smlouva č. 1190400114 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  

prostředí České republiky 
 

3735/78RM/2021 - Dodatek č. 4 - Smlouva č. 500/OKS/18 o nájmu nemovitých věcí  
 
3736/78RM/2021 - Uzavření smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  
 
3737/78RM/2021 - Uzavření smlouvy o provozování dešťové kanalizace 
 
3738/78RM/2021 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení  

„Oranžové hřiště 2021“  
 

3739/78RM/2021 - Vize města 2020+ - Schválení Akčního plánu na období 2022-2023  
a vyhodnocení Akčního plánu za období 2020-2021 
 

3740/78RM/2021 - Smlouva o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Programu 
Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 
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3741/78RM/2021 - Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu SMH v rámci 4. výzvy 
kotlíkových dotací (2021 – 2027)             
 

3742/78RM/2021 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad 
 
3743/78RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zápis do evidence poskytovatelů  

služby péče o dítě v dětské skupině pod názvem „Dětská skupina – 
Edisonka“ 
 

3744/78RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru 
 
3745/78RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru - kávovar 
 
3746/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje   
 
3747/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov 
 
3748/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   
 

3749/78RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu 
investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

3750/78RM/2021 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o zvýšení  
příspěvku na provoz 
 

3751/78RM/2021 - Žádost o změnu závazných ukazatelů 
 
3752/78RM/2021 - Žádost o souhlas k nabytí stavby neevidované v katastru nemovitostí 
 
3753/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – SSRZ Havířov 
 
3754/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – SSRZ Havířov 
 
 
3755/78RM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů zmařených nedokončených investic  

SSRZ Havířov 
 

3756/78RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ve správě  
SSRZ Havířov- zahrada 
 

3757/78RM/2021 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2021 
 
3758/78RM/2021 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

Havířova v roce 2022                               
 

3759/78RM/2021 - Změny ve složení Komisí RMH 
 
3760/78RM/2021 - Poskytnutí mimořádných odměn členům JSDH Havířov Město  

a JSDH Havířov Životice 
 

3761/78RM/2021 - ENVEZ, a.s. - akcionářská smlouva s ČEZ ESCO, a.s. 
 
3762/78RM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku 
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3763/78RM/2021 - Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník Havířov z.s. 
 
3764/78RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí valné hromady 

per rollam 
 

3765/78RM/2021 - Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  
dne 13.12.2021 
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U S N E S E N Í 
ze 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.11.2021  

 

3674/78RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 78. schůze RMH, konané dne 29.11.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 78. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 29.11.2021 

      Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 

 

3675/78RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 77. schůze RMH, konané dne 1. listopadu 2021  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu ze 77. schůze RMH, která se konala  

dne 1. listopadu 2021  

 

 

3676/78RM/2021 - Schválení pořadu 78. schůze RMH, konané dne 29. listopadu 2021_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 78. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 29. listopadu 2021 dle přílohy. 

 

 

3677/78RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 78. 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: 

 

3574/76RM/2021 „Daňový poradce pro město Havířov“ - zadání veřejné  

zakázky malého rozsahu 
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v y p o u š t í 

 

2392/53RM/2020 Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a 

rekondičních pobytů v roce 2021 

3408/73RM/2021 Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice, část H 

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

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – změna 

v orgánech společnosti 

3486/74RM/2021 Smluvní vztahy k pozemku parc. č. 1814/1 k.ú. Bludovice, v 

majetku MS kraje 

3503/74RM/2021 Hybridní pošta pro správní řízení 

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

3552/76RM/2021 Zřízení pozemkových služebností  

3553/76RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 

3554/76RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

GasNet, s.r.o. 

3556/76RM/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucím věcném břemeni  

uzavřené s Městem Šenov    

3560/76RM/2021 Výpůjčka části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice 

3570/76RM/2021 Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice,  

část H – změna usnesení 

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

– zahájení zadávacího řízení 

3609/76RM/2021 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

3621/76RM/2021 Odprodej notebooku 

3622/76RM/2021 Hodnocení ředitelů PO 

3628/77RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

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

statutární město Havířov 

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

uplatňování územního plánu Orlové 

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

3656/77RM/2021 Smlouva na zhotovení koncepce ICT číslo 492/ORG/19 - 

navýšení ceny za vytváření technických podkladů  

vč. poskytování technických konzultací 

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 

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 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

9 

3663/77RM/2021 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného investičního majetku Domova seniorů 

Havířov 

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

Havířov Životice 

 

  

3678/78RM/2021 - „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

    „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano (18 částí dle přílohy č. 1) 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (dle jednotlivých objednávek) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládaný datum podpisu smlouvy: leden 2022 

    termín zahájení plnění:   01.02.2022 

    termín dokončení plnění:   31.12.2025                                                                                                                                               

 

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH za 1 ks zboží dané části  

veřejné zakázky 

 

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 uchazeč 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  
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9. technickou kvalifikaci:  

- u části veřejné zakázky 1 a 2 platný zkušební protokol na materiál vydaný  

akreditovaným subjektem, ze kterého bude vyplývat, že zboží určené 

k dodání pro danou část veřejné zakázky bude vyrobeno z materiálu, který 

splňuje normu ČSN EN 343 (832761) 

- u části veřejné zakázky 1, 2, 7 a 9 protokol, který splňuje normu na reflexní 

 prvky ČSN EN ISO 20471 

- u části veřejné zakázky 13 protokol, který splňuje normu proti chladu  

ČSN EN 511 (832340)     

 

10. další podmínky:      

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- nepřipustit prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

- u zboží, u kterého budou požadavky na úpravu, dodání nejpozději do 20  

pracovních dnů od dne písemného potvrzení dílčí objednávky, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, a u ostatního zboží dodání nejpozději 

do 10 pracovních dnů od dne písemného potvrzení dílčí objednávky, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

- v případě, že právními předpisy nebo výrobcem není stanoveno jinak,  

záruční doba v délce 24 měsíců   

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 2 

- uchazeč bude oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky 

nebo pouze na některé části veřejné zakázky, minimálně však na tři části 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení:  listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 3 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Přílohy č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Bohuslava Murase, ředitele Městské policie Havířov, podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Oděvy pro městskou policii Havířov 2022 - 2025“ 

 

u k l á d á     

 

zajistit podepsání, odeslání a zveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace         

        Z: ředitel MP 

        T: 12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

11 

3679/78RM/2021 - Změna Organizačního řádu Městské policie Havířov od 1.1.2022_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu Organizačního řádu Městské policie Havířov s platností od 1.1.2022  

dle Příloh 

 

  

3680/78RM/2021 - Plán prevence kriminality na rok 2022_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit „Plán prevence kriminality města 

Havířova na rok 2022“ ve znění Přílohy č. 1 

 

 
3681/78RM/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. 19, vel. 0+1 v ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

b) Byt č. 10, vel. 0+1 v ulici Pavlovova 584/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

c) Byt č. 3, vel. 0+1 v ulici 1. máje 870/14, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

d) Byt č. 254, vel. 0+1 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

e) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Sukova 818/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. ……………………. 

 

f) Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici K.V. Raise 1081/10, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,,  

2. …………………….,,  

3. ……………………., 
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g) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,,  

2. ……………………., 

 

h) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1165/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………., 

 

i) Byt č. 16, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1120/20, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………., 

 

j) Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,,  

2. …………………….,,  

3. …………………….. 

 

k) Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

l) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Moravská 477/39, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………., 

 

m) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Konzumní 384/18, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………., 

 

n) Byt č. 34 vel. 1+3 v ulici Nákupní 425/3, 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 

 

 

3682/78RM/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 1.11. 2021 a 15. 11. 2021 dle 

přílohy č. 1  

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

 

 

3683/78RM/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. 12. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
3684/78RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady - určení auditorské společnosti_____________ 

 

Rada města Havířova 

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

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

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,  

736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631 (dále jen „MRA, s.r.o.“) 

 

v o l í  

 

Ing. P. R., MBA, jako druhého ověřovatele zápisu VH MRA, s.r.o. 

 

s c h v a l u j e 

 

 určení auditorské společnosti k povinnému ověření řádné účetní závěrky MRA, 

s.r.o. za rok 2021, a to společnost WARIDO Audit s.r.o., se sídlem Na Prádle 

3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26844257, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 50252, 

vykonávající audit na základě Smlouvy o auditu č. 71/19/a ze dne 18. 10. 2019, 

dle přílohy č. 1 
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3685/78RM/2021 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního  

fondu – návrh na rok 2022_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2022 včetně finančního 

plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2022 dle příloh č. 1 a č. 2 

vzít na vědomí zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice 

do domovního fondu města Havířova na rok 2022 

 

 

3686/78RM/2021 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu Slezská 2-4  

Havířov-Město___________________________________________________ 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit prominutí smluvní pokuty za prodlení s provedením stavby 

„Rekonstrukce obytného domu na ul. Slezská 2-4, č.p. 766, 767,  

Havířov-Město“ dle Smlouvy o dílo č. 62/MRA/21 ze dne 10. 2. 2021, uplatněné 

vůči zhotoviteli MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh,  

700 30 Ostrava, IČO: 27776506, tak, že z celkové smluvní pokuty ve výši  

267.600,45 Kč se promíjí částka 160.560,27 Kč (tj. 60 %) 

 

 

3687/78RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______  

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

na rok 2021, a to formou zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování plavání 

ve výši 19 500,00 Kč příspěvkové organizaci města:  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V.  

na rok 2021 výše uvedené usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: prosinec 2021 
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3688/78RM/2021 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO_____________________ 

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkovým organizacím města pořízení investičního majetku – účetní 

program GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

 

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO: 709582 20 ve výši 81 737,92 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši  

81 774,22 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 81 832,30 Kč včetně DPH 

4. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 88 206,58 Kč včetně DPH 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkovým organizacím města: 

I. zvýšení příspěvku na provoz na školení a pořízení účetního programu  

GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková 

 organizace, IČO: 709582 20 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši  

7 260,00 Kč včetně   DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

4. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, 

 IČO: 48805475 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

5. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 56 860,32 Kč včetně DPH 

6. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851, okres Karviná,  

příspěvková organizace IČO: 70958165 ve výši 50 965,20 Kč včetně DPH 

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

organizace, IČO: 70958122 ve výši 62 881,28 Kč včetně DPH 

II. poskytnutí investičního příspěvku na pořízení účetního programu  

GORDIC – produkt GINIS    Express SQL takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková  

organizace, IČO: 709582 20 ve výši 81 737,92 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši  

81 774,22 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 81 832,30 Kč včetně DPH 

4. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 88 206,58 Kč včetně DPH 
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uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V.  

na rok 2021 výše uvedené usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: prosinec 2021 

 

     

3689/78RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad – V. S._____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

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

o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro p. V. S., státního 

příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem ………………………… pod 

podmínkou, že v době podání žádosti o byt jmenovaná předloží doklad o celkové 

úhradě pohledávek vůči městu Havířov  

 

    

3690/78RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

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

smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2 v domě  

na ul. …………………………, jehož nájemcem je p. A. S.  

 

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

přistoupení p. P. M., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 14, vel. 1+1 v domě na ul. …………………………, 

jehož nájemkyní je p. M. V.  

 

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

přistoupení p. J. B., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2 v domě na ul. …………………………, 

jehož nájemkyní je jeho matka p. J. R. 

 

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

přistoupení p. A. H., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 13, vel. 1+1 v domě  

na ul. …………………………, jehož nájemcem je p. V. K.  

 

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

přistoupení p. D B. a p. J. B., trvale bytem  

…………………………k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 1+3 

v domě na ul. ………………………, jehož nájemkyní je jejich matka p. M. B.  
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n e s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. P. D., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+3 v domě  

na ul. …………………………, jehož nájemcem je p. D. B., s ohledem na 

vyjádření správce domu MRA s. r. o., že nájemce s jeho družkou hrubě porušují 

nájemní smlouvu k předmětnému bytu tím, že opakovaně po výzvách 

nezpřístupnili byt k provádění prací spojených s generální opravou celého domu. 

 

 

3691/78RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá_________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, k. ú.  Prostřední Suchá,  

pod již postavenou garáží, panu S. K., ………………………… 

 

 

3692/78RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemků města k užívání při výstavbě  

sportovní haly___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

  

záměr výpůjčky části pozemků parc. č. 2323 o výměře cca 2520 m2 a parc.  

č. 2326 o výměře cca 660 m2, oba v k. ú. Havířov-město, společnosti HC Wolves 

Český Těšín z.s., se sídlem Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín, IČO: 05105561, 

za účelem užívání pozemků při výstavbě sportovní haly  

 

  

3693/78RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2227, k. ú. Bludovice____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2227, k. ú. Bludovice o výměře  

cca 100 m2, pánům T. N., bytem ………………………… a J. P., bytem 

………………………… za účelem zajištění přístupu ke své nemovitosti  

a udržování pozemku  
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3694/78RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemků města pro umístění Penguin boxů_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části pozemků parc. č. 2996/32, parc. č. 202/9 oba v k. ú. 

Bludovice a parc. č. 944/529 v k. ú. Šumbark, u každého o výměře 2,15 m2, 

společnosti TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,  

IČO: 28101766 za účelem umístění Penguin boxů 

 

 

3695/78RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1148, k. ú. Bludovice_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje části pozemku parc.  

č. 1148, o výměře cca 81 m2, k. ú. Bludovice manželům  

R. a D. K., bytem ………………………… za účelem výstavby parkoviště pro 

soukromá vozidla 

 

 

3696/78RM/2021 - Služebnost k věci vlastní – vodovodu a přípojkám v k.ú. Šumbark________               

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

služebnost k věci vlastní, tj. pro nemovité věci v majetku města, vybudované 

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

na pozemcích v majetku města:  

a) pro nemovitou věc - vodovodní řad umístěný na služebných pozemcích v k. ú.  

Šumbark, parc. č. 1604/1, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1642/18, 

1653, 1654/24, 1654/28 a 1888/4, v rozsahu dle geometrického zaměření 

služebnosti s tím, že oprávněným je vlastník nemovité věci – statutární město 

Havířov a služebnost přejde spolu s nemovitou věcí na nabyvatele, přičemž 

služebnost spočívá v právu vlastníka nemovité věci umístit a provozovat 

nemovitou věc na služebných pozemcích, vstupovat a vjíždět na služebné 

pozemky za účelem umístění provozování, údržby, oprav, či odstranění 

nemovité věci      

b) pro nemovité věci - vodovodní přípojky umístěné na služebných pozemcích  

v k. ú. Šumbark, parc. č. 1642/5, 1642/7, 1654/28, 1888/4 a 2209/7 v rozsahu 

dle geometrického zaměření služebnosti s tím, že oprávněným je město 

Havířov a služebnost přejde spolu s nemovitou věcí na nabyvatele, přičemž 

služebnost spočívá v právu vlastníka nemovité věci umístit a provozovat 

nemovitou věc na služebných pozemcích, vstupovat a vjíždět na služebné 

pozemky za účelem umístění provozování, údržby, oprav, či odstranění 

nemovité věci      
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem prohlášení  

o zřízení služebnosti     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit prohlášení v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                                            

                                                                                                                       Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                       T: 31.03.2022 

 

 

3697/78RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – poslanecká kancelář___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem 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, za podmínek: 

- nájemné je stanoveno smluvní ve výši 22.000,00 Kč vč. DPH měsíčně, včetně  

paušální úhrady za služby – teplo, teplou a studenou vodu, elektrickou energii, 

údržbu. 

- nájem na dobu určitou, do zániku mandátu poslance, od 29.11.2021, 

- účel: kancelář pro poslance Poslanecké sněmovny České republiky pana  

Ing. Josefa Bělicu, MBA 

Záměr schválen RMH čís. 3673/77RM/2021 ze dne 01.11.2021. 

 

 

3698/78RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – ul. Nákupní, Čajkovského, Bludovická__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnost v 1. PP obytného domu na ul. 

………………………… o výměře 14,91 m2, p. M. M., bytem 

………………………… Místnost bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu, 

za podmínek: 

- navržené nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3569/76RM/2021 ze dne 11.10.2021. 
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2. pronájem části nemovité věci – místnost v 1. PP obytného domu  

na ul. Čajkovského 834/3, Havířov-Město o výměře 19 m2,  

p. S. K., bytem …………………………, za účelem skladu pro vlastní potřebu, 

za podmínek: 

- navržené nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3567/76RM/2021 ze dne 11.10.2021. 

 

3. pronájem části nemovité věci - nebytový prostor v 1. PP obytného domu  

na ul. Bludovická 757/5 v Havířově-Městě, o výměře 19 m2,  

p. L. V., bytem …………………………. 

- navržené nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3567/76RM/2021 ze dne 11.10.2021. 

 

 

3699/78RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – ul. A. Staška, ul. Švabinského,  

ul. Dlouhá třída__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem 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., bytem …………………………. Místnost bude využívat jako sklad 

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- navržené nájemné 100,- Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3634/77RM/2021 ze dne 01.11.2021. 

 

2. pronájem části nemovité věci – nebytový prostor v 1. PP obytného domu  

na ul. Švabinského 994/5 v Havířově-Městě o výměře 32,25 m2,  

p. B. B., bytem …………………………. Místnost bude využívat jako sklad 

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- navržené nájemné 100,- Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3635/77RM/2021 ze dne 01.11.2021. 

 

3. pronájem části nemovité věci - prostor sloužící k podnikání, místnost  

č. 4.24-2, o výměře 17,39 m2 a podíl společných prostor 10,37 m2 ve 4. NP 

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

p. E. H. (IČ: 87739615), bytem …………………………. Místnost bude 

využívat k provozování pedikúry, 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. 

Záměr schválen RMH čís. 3477/74RM/2021 ze dne 06.09.2021. 
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3700/78RM/2021 - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v části F objektu Radnice_____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

86,30 m2 v přízemí části F objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2,  

736 01 Havířov-Město, nájemci paní L. D., bytem …………………………,  

IČ: 46122966, za nájemné ve výši 2.170,00 Kč/m2/rok  

+ DPH, tj. při výměře 86,30 m2 celkem 187.271,00 Kč/rok + DPH a zálohu  

na dodávku služeb ve výši 34.793,80 Kč/rok včetně DPH, přičemž platby budou 

hrazeny měsíčně a nájem je sjednán na dobu neurčitou, s účinností  

od 01.01.2022. Prostory budou využity jako administrativní pracoviště a prodejní 

kancelář.  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o pronájmu       

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením   

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                      

                                                                                                                      T: 31.12.2021  

 

 

3701/78RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu částí nemovitých věcí – ul. Palackého,  

ul. Národní třída_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře  

37,60 m2 a podíl společných prostor o výměře 16,50 m2, v 1. NP objektu 

podnikatelského centra na ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, nájemci 

společnosti RK Dornean-trans s.ro. (IČ: 09851470), dohodou k 31.01.2022  

 

2. ukončení pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře  

61,04 m2 a podíl společných prostor o výměře 20 m2, v 2. NP objektu  

na ul. Národní třída 1541/14a, Havířov-Město, nájemci panu N. V.  

(IČ: 08197318), k datu 25.10.2021, v řádné tříměsíční výpovědní lhůtě  

 

3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře  

37,60 m2 a podíl společných prostor o výměře 16,50 m2, v 1. NP objektu 

podnikatelského centra na ul. Palackého 689/2, Havířov-Město. 
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4. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře  

61,04 m2 a podíl společných prostor o výměře 20 m2, v 2. NP objektu  

na ul. Národní třída 1541/14a, Havířov-Město. 

 

 

3702/78RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci v budově Radnice - spol. T-Mobile  

Czech Republic a.s._______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – vnitřní část střešní nástavby pro umístění 

technologické místnosti a část střechy o výměře 34 m2 a část sklepních prostor 

pro vedení optické trasy v budově Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2,  

Havířov-Město, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., IČ: 64949681, 

k umístění zařízení mobilního operátora. 

 

 

3703/78RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí – ul. Lašská, ul. Jedlová_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

na ul. Lašská 1148/9 v Havířově-Městě o výměře 14,50 m2,  

p. Z. S. Místnost bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu. 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory v 1. PP obytného  

domu na ul. Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku o výměře 41,60 m2, 

společnosti LIFTMONT CZ s.r.o. (IČ: 26845687). Prostory budou využívány 

jako sklad a kancelář pro servis výtahů. 

 

 

3704/78RM/2021 - Darování majetku příspěvkové organizaci SSRZ Havířov_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování majetku pořízeného v rámci 

investiční akce č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, Havířov-Šumbark“ 

v celkové účetní ceně 1.087.491,51 Kč dle přílohy č. 1 příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a,  

736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754  
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3705/78RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – „Notebooky pro MŠ“ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí, a to 32 kusů 

notebooků HP EliteBook 855 G8 v účetní ceně 37.534,20 Kč/ks od 1. 1. 2022 

těmto příspěvkovým organizacím: 

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

IČO: 70958297, se sídlem Okružní 1070/1a, 736 01 Havířov-Šumbark  

- 4 ks notebooků v celkové účetní ceně 150.136,80 Kč 

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

organizace, IČO: 61988588, se sídlem Moravská 404/14,  

736 01 Havířov-Šumbark  

- 3 ks notebooků v celkové účetní ceně 112.602,60 Kč 

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

se sídlem Petřvaldská 262/32, 736 01 Havířov-Šumbark  

- 4 ks notebooků v celkové účetní ceně 150.136,80 Kč 

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

organizace, IČO: 70958203, se sídlem U Topolů 688/3,  

735 64 Havířov – Prostřední Suchá  

- 3 ks notebooků v celkové účetní ceně 112.602,60 Kč 

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

IČO: 70958246, se sídlem Přímá 1333/8, 736 01 Havířov-Podlesí  

- 1 ks notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958289, se sídlem Čelakovského 1240/4,  

736 01 Havířov-Podlesí  

- 1 ks notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

7. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO:70958220, se sídlem Emila Holuba 1403/7, 736 01 Havířov-Podlesí  

- 1 ks notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

8. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, se sídlem 

Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí  

- 4 ks notebooků v celkové účetní ceně 150.136,80 Kč 

9. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710,  

se sídlem Sukova 820/2a, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 

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

IČO: 70958254, se sídlem Švabinského 993/7, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 

11. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707, se sídlem  

A. S. Puškina 908/7a, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 

12. Mateřská škola Havířov – Město Čs. Armády 5/201, IČO: 61988561,  

se sídlem Československé armády 201/5, 736 01 Havířov-Město  

- 1 ks notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

13. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, se sídlem  

Radniční 619/7, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 
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14. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701, se sídlem Lípová 

718/15, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 

 

 

3706/78RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – projekt  

„Bubnujeme s fantazií“____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí, a to 11 sad 

Africké dovádění v účetní ceně 21.175,00 Kč/ks od 1. 1. 2022 těmto 

příspěvkovým organizacím: 

1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, se sídlem  

Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí – sada inv. číslo 000000082554 

2. Mateřská škola Havířov – Město Čs. Armády 5/201, IČO: 61988561, se sídlem  

Československé armády 201/5, 736 01 Havířov-Město – sada inv. číslo 

000000082555 

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

organizace, IČO: 61988588, se sídlem Moravská 404/14, 736 01 Havířov-

Šumbark – sada inv. číslo 000000082556 

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

IČO: 70958246, se sídlem Přímá 1333/8, 736 01 Havířov-Podlesí – sada inv. 

číslo 000000082557 

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

IČO: 70958254, se sídlem Švabinského 993/7, 736 01 Havířov-Město – sada 

inv. číslo 000000082558 

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

IČO: 70958262, se sídlem U Jeslí 894/4, 736 01 Havířov-Šumbark – sada inv. 

číslo 000000082559 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958289, se sídlem Čelakovského 1240/4,  

736 01 Havířov-Podlesí – sada inv. číslo 000000082560 

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

organizace, IČO: 70958203, se sídlem U Topolů 688/3,  

735 64 Havířov – Prostřední Suchá – sada inv. číslo 000000082561 

9. Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 60337389, se sídlem Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov-Město – sada 

inv. číslo 000000082562 

10. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 75026953, se sídlem Školní 11, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína – 

sada inv. číslo 000000082563 

11. Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki  

i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace, IČO: 70646066, se sídlem  

Horní Těrlicko, Přehradní 243, 735 42 Těrlicko 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

25 

3707/78RM/2021 - Jmenování členů likvidační komise__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á  

 

k datu 1. 1. 2022 členku likvidační komise pro majetek města  

– p. J. K. z důvodu ukončení pracovního poměru  

 

j m e n u j e  

 

k datu 1. 1. 2022 členku likvidační komise pro majetek města  

– Bc. D. G. 

 

 

3708/78RM/2021 - Prominutí nájemného pro Městskou knihovnu Havířov – ul. Občanská 1__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prominutí nájemného a záloh na služby nájemci Městské knihovně Havířov,  

IČO: 00601250 v nebytových prostorách v 2.NP o výměře 64,90 m2 v nemovité 

věci - objektu občanské vybavenosti na ul. Občanská 1, Havířov – Dolní Datyně, 

od 01.11.2021 do doby rozhodnutí statutárního města Havířov o dalším nakládání 

s předmětnou nemovitou věcí. Měsíční nájemné činí 541,- Kč a měsíční zálohy 

na služby činí 300,- Kč. 

 

 

 

3709/78RM/2021 - Záměr prodeje a pronájmu pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121,  

k. ú. Dolní Datyně________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1725 m2, jehož součástí je budova s číslem 

popisným 121, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Dolní Datyně dle Přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře  

1725 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 121, objekt občanské 

vybavenosti, k. ú. Dolní Datyně dle Přílohy č. 2   
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3710/78RM/2021 - Pátá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pátou úpravu odpisových plánů na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě 

činí 49 031 079,00 Kč. 

 

 

3711/78RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 132. - 172. _ 
 

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

 

rozpočtová opatření č. 171. a 172., dle Přílohy č. 1 
 

d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 171. a 172., dle Přílohy č. 1 
rozpis rozpočtových úprav V. na rok 2021, dle Přílohy č. 1 
schválit 

a) rozpočtová opatření č. 132. – 170., dle Přílohy č. 1 
b) na základě rozpočtových opatření č. 126. – 172. tyto nové závazné ukazatele  
rozpočtu města Havířova na rok 2021: 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 663 973,64 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 221 747,16 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 72 393,67 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 8 240,21 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 361 592,60 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 107 360,49 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 596 523,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 936,20 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 754,08 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje  643 413,68 tis. Kč 

 odbor organizační  319 502,18 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 370,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 346 996,73 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 104 612,72 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 135 956,87 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 980,52 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 510 837,49 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 142,67 tis. Kč 
       z toho: investiční příspěvek 81,91 tis. Kč 

 MŠ ČSA 909,62 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 64,36 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 344,40 tis. Kč 
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       z toho: investiční příspěvek 131,74 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 230,00 tis. Kč 
       z toho: investiční příspěvek 119,74 tis. Kč 

 MŠ Lípová 2 181,98 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 67,96 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 227,70 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,65 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 955,81 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 70,25 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 169,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,92 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 943,42 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 92,27 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 670,48 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,83 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 140,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,11 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 030,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 87,28 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 015,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,78 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 930,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 105,33 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 1 058,05 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 140,63 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 233,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,66 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 885,08 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,73 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 236,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 500,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 12 230,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 501,29 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 615,45 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 4 223,44 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 297,30 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 447,73 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 676,31 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,52 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 518,57 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,40 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 285,90 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 84,95 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 978,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 88,21 tis. Kč 
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 ZŠ Mládežnická 8 039,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 62,43 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 503,49 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 880,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 544,73 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 553,80 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 852,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 76,59 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 030,41 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 73,97 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 162,63 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 061,25 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného  
času Havířov 

2 617,13 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 95 713,50 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 636,15 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 024,32 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb Havířov 

30 688,29 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 88,02 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 68 793,23 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 132,73 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov 

72 368,87 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 9 217,69 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 082,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +443 386,85 tis. Kč 

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

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +387 686,85 tis. Kč 

 

 

3712/78RM/2021 - Rozpočet města Havířova na rok 2022_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit Rozpočet města Havířova na rok 2022 v členění: 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 419 312,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 218 656,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 62 081,00 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 000,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 136 575,00 tis. Kč 

2) Výdaje celkem (a> + b>) 2 593 014,00 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 190 002,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 740,00 tis. Kč 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

29 

 odbor školství a kultury 19 559,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 368 956,00 tis. Kč 

 odbor organizační 319 759,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 750,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 380 086,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 915,00 tis. Kč 

 ekonomický odbor 983 810,00 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 9 427,00 tis. Kč 

b) příspěvky a dotace organizacím 403 012,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 176,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 135,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 920,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 330,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 290,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 821,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 217,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská        2 019,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 874,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 870,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 352,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 234,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 968,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 061,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 818,00 tis. Kč 

 MŠ "U kamarádů"  1 301,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 155,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 781,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 3 807,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 792,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 325,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 232,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 461,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 521,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 868,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 059,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 329,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 201,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 4 164,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 340,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 911,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 
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 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 802,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 222,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 901,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 216,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 377,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného  

času Havířov 

3 163,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 36 022,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 25 500,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 000,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 

12 983,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 46 775,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 

75 695,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 14 477,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary      69 499,00 tis. Kč 

3) Financování celkem +173 702,00 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +51 241,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +189 596,00 tis. Kč 

vzít na vědomí 

a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských 

aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně 

prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a 

upevnění veřejného pořádku ve městě Havířov (dále jen „Fond bezpečnosti“), 

Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2022 dle Přílohy č. 1 

b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2022 dle Přílohy č. 1 

 

 

3713/78RM/2021 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého  

výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2023 a 2024__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2023 a 2024, 

dle příloh č. 1 až č. 3 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí závazné ukazatele návrhu 

rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových 

organizací města Havířova na období let 2023 a 2024, dle příloh č. 1 až č. 3 
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3714/78RM/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2024_____________ 

 
Rada města Havířova 

 
d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit střednědobý výhled rozpočtu města 

Havířova do roku 2024, dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

3715/78RM/2021 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Zásady participativního rozpočtu města 

Havířova s účinností od 1. 1. 2022 ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

3716/78RM/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 2 992,00 Kč od společnosti „LEPORELO children“ o.p.s., 

Mládežnická 1564/11, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362–18 ks knih 

 

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

 

věcný dar ve výši 4 800,00 Kč od společnosti GOFORIT s.r.o.,  

Dr. Glasera 1215/15, 735 35 Horní Suchá, IČO: 25394274 – botník a lavička 

  

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

IČO: 48805513 

 

finanční dar ve výši 5 000,00 Kč od společnosti Drapaja stav s.r.o., 

Havránkova 107/107, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 01971964  

– autobusová doprava a vstupné do ZOO Zlín – Lešná pro 70 žáků 
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4. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

finanční dar ve výši 3 250,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

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

školního stravování 1 znevýhodněného žáka školy ve školním roce 2021/2022, 

a to od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 

 

5. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace, IČO: 48805289 

 

věcný dar ve výši 21 499,00 Kč od společnosti JS Cutting, s.r.o., Velká Strana 

17, Solopisky, 252 28 Třebotov, IČO: 02558327 – 8 ks šatních skříněk  

pro žáky  

 

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

IČO: 61988723 

 

- věcný dar ve výši 5 000,00 Kč od Nadačního fondu Veolia, Na Florenci  

2116/15, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 27068102 - krmítka pro ptáky 

- věcný dar ve výši 78 000,00 Kč od společnosti Z+M Partner, spol. s r.o.,  

Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO: 26843935  

- 13 ks žákovských stolů 

 

                                                         
3717/78RM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro stanovení platu ředitelů škol  

a školského zařízení_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1. 1. 2022 Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského 

zařízení ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu  

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury informovat ředitele škol a kolského zařízení 

zřizovaných statutárním městem Havířov o nově upravených Zásadách  

pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení 

 

   Z: vedoucí OŠK 

   T: prosinec 2021 
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3718/78RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 1/2018__________ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, která stanovuje školské obvody mateřských 

škol zřízených statutárním městem Havířov, dle návrhu přílohy č. 1  

 

 

3719/78RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce  

MŠ Petřvaldská Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, 

IČO: 61988570 paní Bc. Z. K. od 1. 12. 2021 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark 

Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

Z: vedoucí OŠK 

         T: listopad 2021 

 

 

3720/78RM/2021 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Balzacova Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

1. zápis o průběhu konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové  

organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

2. usnesení komise:  

pro výkon funkce je vhodná uchazečka paní Mgr. I. P. 

 

j m e n u j e 

 

s účinností od 1. 2. 2022 na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové 

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

 

paní Mgr. I. P. 
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p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacího dekretu pana Ing. Josefa Bělicu, MBA, primátora města  

 

 

3721/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO - ZŠ Moravská Havířov__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958131 

 

poskytovatel dotace:    NAEP (Národní agentura pro evropské  

vzdělávací programy) 

název vzdělávacího programu:   KA210 Partnerství škol Erasmus+ 

název projektu:    Pohoda a všímavost ke zvýšení stupně  

inkluze na základních školách  

požadovaná výše dotace:   15 000 EUR   

spolufinancování:       bez spoluúčasti  

 

 

3722/78RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ E. Holuba Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, 

příspěvková organizace, IČO: 70958220 

 

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 50 000,00 Kč na dokrytí pořízení třítroubové pece 

 

 

3723/78RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ K. Světlé Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

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

IČO: 48805424 

 

- PC sestava Elektra + tiskárna Canon BJ 240, inventární číslo DHM 34,  

v pořizovací ceně 50 007,80 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021  

činí 0,00 Kč. 
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- PC sestava PC 2500-1024, inventární číslo DHM 65, v pořizovací  

ceně 49 421,00 Kč včetně   DPH, zůstatková cena k 31.10.2021 činí 0,00 Kč. 

 

- PC sestava Volyeo, inventární číslo DHM 66, v pořizovací ceně 40 269,20 Kč 

včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021 činí 0,00 Kč. 

 

- Soubor PC HP M-1011, monitor Asus, tiskárna Canon BJ C11, inventární číslo 

DHM 67, v pořizovací ceně 40 269,20 Kč včetněně DPH, zůstatková cena 

k 31.10.2021 činí 0,00 Kč. 

 

- Soubor PC Barbone, monitor Asus, tiskárna HP, inventární číslo DHM 68, 

v pořizovací ceně 40 550,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021  

činí 0,00 Kč. 

 

- Soubor PC Dell, monitor Benq, tiskárna HP, inventární číslo DHM 69, 

v pořizovací ceně   41 731,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021 

činí 0,00 Kč. 

 

 - Data-video projektor Epson, inventární číslo DHM 81, v pořizovací  

ceně 50 933,50 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021 činí 0,00 Kč. 

 

 

3724/78RM/2021 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská  

Havířov_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty ředitelky Mgr. M. S., Základní 

škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

organizace (IČO: 70958131) ve dnech 18. 10. – 22. 10. 2021 do Polska v rámci 

projektu Erasmus+ 

 

  

3725/78RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Mládežnická Havířov__________ 

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

uzavření dohody o provedení práce mezi Mgr. I. B., ředitelkou Základní školy 

Mládežnická 11/1564 Havířov-Podlesí okres Karviná, 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 
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3726/78RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Moravská Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

uzavření dohody o provedení práce mezi Mgr. M. S., ředitelkou Základní školy 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 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 

 

 

3727/78RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022 dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu 

       

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Harmonogram významných 

celoměstských akcí v roce 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 
3728/78RM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  

města Havířova__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 1. 1. 2022 

uložit odboru školství a kultury  

1. informovat veřejnost o nových Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu  

statutárního města Havířova, 

2. vyzvat dotčené žadatele ze sportovní oblasti, kteří podali žádost o dotaci  

na rok 2022 před nabytím účinnosti nových Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova, aby specifikovali maximální výši 

výdajů na platy hráčů a na poplatek za nákup či hostování hráčů, které mají 

záměr hradit z poskytnuté dotace, v případě, že podaná žádost takovýto výdaj 

obsahovala 
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3729/78RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě RÚT Havířov, sociální rehabilitace__  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit vyjádření potřebnosti sociální službě 

RÚT Havířov, sociální rehabilitace poskytované společností Slezská diakonie  

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

včetně deklarace finanční spoluúčasti města minimálně ve výši 20 % oprávněné 

provozní ztráty ročně 

 

  

3730/78RM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů nerealizovaných akcí z účetní evidence města_ 

 
Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í    

 

1. seznam nerealizovaných akcí navržených k odpisu z účetní evidence města  

dle přílohy 

2. informativní zprávu o nerealizovaných akcích dle důvodové zprávy 

 

d o p o r u č u j e   

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit odpis pořizovacích nákladů 

nerealizovaných akcí v celkové výši 10.087.463,74 Kč z účetní evidence města 

dle přílohy 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 12/2021 

 

  

3731/78RM/2021 - VZ/394/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“  

(číslo stavby 17034) – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení____________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/394/OÚR/21 - „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“, 

neboť do zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka od společnosti 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz, 

IČ: 64610225 s nabídkovou cenou 9 992 400,-Kč bez DPH, která převyšuje 

celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (4 800 000,- Kč bez DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o zrušení 

zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/394/OÚR/21 

- „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“ (číslo stavby 17034) 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/394/OÚR/21 - „Adventure golf,  

ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“ (číslo stavby 17034)  

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 12/2021 

 

 

3732/78RM/2021 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon 

TDS“ - zadání veřejné zakázky malého rozsahu________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z článku II. odst. 9. a III odst. 3. Zásad zadávání veřejných zakázek  

malého rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu  na služby „Rekonstrukce budovy č.p. 893  

na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon TDS“  

 

2. uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce  

budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon TDS“ se společností 

Lukáš Kačáni s.r.o., se sídlem V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová,  

IČO: 065 86 431, za cenu 320 000 Kč bez DPH i včetně DPH a s termínem 

plnění ode dne účinnosti smlouvy do ukončení stavby 

 

 

3733/78RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu 

Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č.2354/1, 2359/6 k.ú. Dolní Suchá, 

v lokalitě č. 2 - na pozemku 488/2 k.ú. Dolní Datyně 

v rozsahu přílohy 
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3734/78RM/2021 - Smlouva č. 1190400114 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  

prostředí České republiky__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Smlouvy č. 1190400114 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem Smlouvy č. 1190400114 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

 

u k l á d á 

 

předložit Smlouvu č. 1190400114 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky k podpisu 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 20.12.2021 

 

             

3735/78RM/2021 - Dodatek č. 4 - Smlouva č. 500/OKS/18 o nájmu nemovitých věcí_________  

 

Rada města Havířova 

 

 s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí č. 500/OKS/18  

se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 736 01 Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, IČO: 25375601, kterým se prodlužuje doba 2. fáze 

Zkušebního provozu v Nové smuteční obřadní síni o celkové výměře 669,40 m2, 

a to z původně sjednané doby jednoho roku, od data protokolárního předání 

obřadní síně, prodloužené Dodatkem č. 3 k původní smlouvě do 31.12.2021,  

na dobu do 31.12.2022 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 4  

ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí č. 500/OKS/18 se společností Technické 

služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu nemovitých věcí  

č. 500/OKS/18  
               Z: vedoucí OKS 

               T: 12/2021 
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3736/78RM/2021 - Uzavření smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení_____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství  

a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s účinností od 01.01.2022 na dobu  

určitou do 31.12.2023 a s možností jejího automatického prodloužení vždy  

o další dva kalendářní roky se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem  

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 27257843, přičemž okamžikem její  

účinnosti zanikne v celém rozsahu smlouva o zajištění zpětného odběru  

elektrozařízení č. 272/OMHD/07, ve znění dodatku č.1 

 

2. uzavření dodatku č. 2 smlouvy č. 273/OMHD/07 o zajištění zpětného odběru  

elektrozařízení s účinností od 01.01.2022 na dobu určitou do 31.12.2023  

a s možností jejího automatického prodloužení vždy o další dva kalendářní  

roky se společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8,  

Praha 4, IČO: 27373231  

 

3. vyúčtování a převzetí: 

a) příspěvku na náklady spojené s provozem místa zpětného odběru, bonusu  

na provozní náklady místa zpětného odběru a motivačního čtvrtletního 

příspěvku na podporu sběru placené statutárnímu městu Havířov společností 

ELEKTROWIN a.s., na základě smlouvy o využití obecního systému 

odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

b) odměny ve formě příspěvku na provozní náklady místa zpětného odboru  

placené statutárnímu městu Havířov společností ASEKOL a.s., na základě 

smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

pověřeným provozovatelem sběrného místa (místa zpětného odběru),  

tj. společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 1461/66, IČO: 25375601 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o využití 

obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. a uzavření dodatku č. 2 

smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu smlouvu o využití obecního systému odpadového 

hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností 

ELEKTROWIN a.s. a dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. 
Z: vedoucí OKS  

          T: 12/2021 
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3737/78RM/2021 - Uzavření smlouvy o provozování dešťové kanalizace___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o provozování dešťové kanalizace 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, a to: 

- s cenou dle Ceníku poskytovaných služeb Technických služeb Havířov, a.s. 

schváleného Radou města Havířova pro rok 2022 za činnosti související 

s provozováním dešťové kanalizace 

- s možností využít každoročně plnění prostřednictvím poddodavatelů  

maximálně do 20% ceny vyfakturované v příslušném kalendářním roce  

za provozování dešťové kanalizace 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy  

o provozování dešťové kanalizace se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu smlouvu o provozování dešťové kanalizace 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 12/2021 

 

 

3738/78RM/2021 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení  

„Oranžové hřiště 2021“____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 1 000 000 Kč z Nadace ČEZ na realizaci 

projektu „První Parkourové hřiště v Havířově“ v rámci grantového řízení 

„Oranžové hřiště 2021“ za předpokladu schválení realizace stavby „Oranžové 

hřiště – První Parkourové hřiště v Havířově“ Zastupitelstvem města Havířova 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířov podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního 

příspěvku z Nadace ČEZ 

Z: vedoucí ORG 

T: 12/2021 
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3739/78RM/2021 - Vize města 2020+ - Schválení Akčního plánu na období 2022-2023  

a vyhodnocení Akčního plánu za období 2020-2021____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. Dokument „Vize města 2020+ - Vyhodnocení Akčního plánu za období  

2020-2021“ dle přílohy č. 1  

2. Dokument „Vize města 2020+ - Akční plán 2022-2023“ dle přílohy č. 2 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 12/2021 

 

 

3740/78RM/2021 - Smlouva o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Programu 

Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření Smlouvy o financování projektu „26 let spolupráce měst 

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ v rámci Fondu mikroprojektů Programu 

Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 s Regionálním sdružením 

územní spolupráce Těšínského Slezska, se sídlem Hlavní třída 147/1a,  

737 01 Český Těšín, IČO: 68149468 

pověřit primátora města podpisem Smlouvy o financování projektu „26 let 

spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ v rámci Fondu 

mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020, dle 

přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu „26 

let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 12/2021 
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3741/78RM/2021 - Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu SMH v rámci 4. výzvy 

kotlíkových dotací (2021 – 2027)_______________________________             

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

s c h v á l i t 

1. zapojení statutárního města Havířov do 4. výzvy kotlíkových dotací formou 

spolufinancování výměn nevyhovujících kotlů, které podpoří 

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

2. poskytnutí dotace 7.500 Kč za každou provedenou výměnu kotle fyzickou 

osobou vlastnící nemovitost na území města Havířova prostřednictvím 

Moravskoslezského kraje, 

3. vyčlenění 500.000 Kč z rozpočtu statutárního města Havířov na celé období  

4. výzvy kotlíkových dotací. 

   Z: vedoucí ORG 

   T: 23.12.2021 

 

 

3742/78RM/2021 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad_ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění přílohy č. 1. 

 

 

3743/78RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zápis do evidence poskytovatelů  

služby péče o dítě v dětské skupině pod názvem „Dětská skupina – 

Edisonka“_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 

podání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské 

skupině pod názvem „Dětská skupina – Edisonka“ 

 

           Z: ředitel SSmH 

T: 30.12.2021 
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3744/78RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru____________________________________ 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí 

věcného daru – polévky pro klienty „Nízkoprahového denního centra pro osoby 

bez přístřeší“ ve výši 28 000,00 Kč od Restaurace Radnice Havířov s.r.o., 

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČ: 25385534 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

Z: ředitel SSmH 

T: prosinec 2021 

 

 

3745/78RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru – kávovar___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí 

věcného daru – kávovar v hodnotě 7 500,00 Kč pro středisko Respitní péče  

od MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, Mosty,  

IČO: 25394282 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

 

Z: ředitel SSmH 

T: prosinec 2021 

 

 

3746/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 

Krajský úřad,IČ: 70890692, příspěvkovou organizací Městským kulturním 

střediskem Havířov, IČ: 00317985 
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poskytovatel dotace:   Moravskoslezský kraj, Krajský úřad,  

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava,  

IČ: 708 90 692 

název projektu:    „Den - pro děti, historie, barev, pro všechny“  

požadovaná výše dotace          300 000,00 Kč 

spolufinancování:   spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2022  

 

 

3747/78RM/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 2022“  

 

 

3748/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov_________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město: 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo kultury České republiky 

název operačního programu: Program VISK 8/A Informační zdroje 2022 

název projektu:   Databáze ASPI fy Wolters Kluwer    

celkové náklady na projekt: 6 388,80 Kč 

požadovaná výše dotace: 4 259,20 Kč  

spolufinancování:  2 129,60 Kč z příspěvku na provoz  

                        Městské knihovny Havířov pro rok 2022 
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3749/78RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu 

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace______________ 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení nového nářezového stroje 

pro stravovací útvar střediska Luna v předpokládané výši 100 000 Kč a použití 

fondu investic na financování této investice 

 

Z: ředitel DsH, p.o. 

T: leden 2022 

 

 

3750/78RM/2021 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o zvýšení  

příspěvku na provoz_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit zvýšení příspěvku na provoz Domovu 

seniorů Havířov, příspěvkové organizaci, Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 

1530/14 (IČO: 75139243), o částku 3 000 000 Kč 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz o 3 000 000 Kč 

do návrhu úprav rozpočtu na rok 2021 výše uvedené příspěvkové organizaci. 

 

Z: ředitel DsH  

T: prosinec 2021 

 

 

3751/78RM/2021 - Žádost o změnu závazných ukazatelů________________________________ 

 

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, změnu závazných ukazatelů, a to konkrétně osobních nákladů 

v celkové výši 4 590 250,- Kč. 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: prosinec 2021 
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3752/78RM/2021 - Žádost o souhlas k nabytí stavby neevidované v katastru nemovitostí_____ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci SANTÉ – 
centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 
736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, nabytí stavby neevidované v katastru 
nemovitostí – dřevěný altán v celkové výši 275 577,50 Kč včetně DPH. 

 
 Z: ředitelka SANTÉ 

T: červen 2022 
 

 
3753/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – SSRZ Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím daru ve formě služby příspěvkovou organizací Správa sportovních  
a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí,  
IČO: 00306754, takto: 
 
Druh a hodnota daru:  oprava oplocení hřiště mateřské školy,  

41 100,00 Kč 
Poskytovatel daru:  Technické služby Havířov a. s.,  

Karvinská 1461/66, Havířov-Město,  
     IČO: 25375601 
Specifikace daru:   dar ve formě bezúplatně provedené služby  

– oprava oplocení hřiště Mateřské školy  
Havířov-Šumbark Moravská 14/404, 
příspěvková organizace – odloučené pracoviště 
MŠ, U Školy 145/17, Havířov-Dolní Suchá 

 

 
3754/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – SSRZ Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Správa 
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 
IČO: 00306754, takto: 
 
Druh a hodnota daru:  účelově určený finanční dar ve výši 80 000,00 Kč 
Poskytovatel daru:  Městská realitní agentura, s. r. o., U Lesa 865/3a,  

Havířov-Město, IČO: 64084744 
Specifikace daru:  obnova bruslí v půjčovně, pořízení chodítek  

pro děti do 5 let 
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3755/78RM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů zmařených nedokončených investic  

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, odpis pořizovacích nákladů 

zmařených investic v celkové hodnotě 283 300,00 Kč z účetní evidence, a to: 

 

1. Vizualizace hřiště ZŠ Gorkého, pořizovací náklady ve výši 32 065,00 Kč. 

2. Architektonická studie druhé víceúčelové haly, pořizovací náklady  

ve výši 110 000,00 Kč. 

3. Projektová dokumentace revitalizace správní budovy Dolní Datyně-snížení  

energetické náročnosti, pořizovací náklady ve výši 104 060,00 Kč. 

4. Zpracování podkladu pro hodnocení dotace-snížení energetické náročnosti  

MFA Dolní Datyně, pořizovací náklady ve výši 21 175,00 Kč. 

5. Projektová dokumentace k opravě degradovaného stropu skladu PALUBKY,  

pořizovací náklady ve výši 16 000,00 Kč. 

 

u k l á d á 

 

příspěvkové organizaci SSRZ Havířov provést odpis pořizovacích nákladů 

zmařených investic v celkové hodnotě 283 000, 00 Kč z účetní evidence. 

 

   Z: ředitel SSRZ Havířov 

   T: prosinec 2021 

 

 

3756/78RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ve správě  

SSRZ Havířov- zahrada___________________________________________ 

 

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, pronájem části pozemku 

parc. č. 691/7, k. ú. Šumbark, za podmínek: 

 

Nájemce:   J. D., bytem ……………………………  

Účel nájmu:   zahrada 

Výměra:    1 311,00 m² 

Doba nájmu:   neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

Nájemné:   1,40 Kč/ m²/rok 

Způsob úhrady:   ročně dopředu, nejpozději do 31. 3. daného roku 
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3757/78RM/2021 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2021________ 

 
Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

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

příspěvku na provoz nutné k pokrytí všech nákladů příspěvkové organizace  

ve výši 5 800 tis. Kč, 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz  

o 5 800 tis. Kč do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 výše uvedené 

příspěvkové organizaci. 

 

 

3758/78RM/2021 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

Havířova v roce 2022______________________________________________                               

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit termíny zasedání Zastupitelstva města 

Havířova v roce 2022 takto: 

 

24.01.2022  

28.02.2022 

25.04.2022 

20.06.2022 

19.09.2022 

      

s c h v a l u j e 

 

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2022 takto: 

 

10.01.2022 27.06.2022 

14.02.2022 25.07.2022 

14.03.2022 15.08.2022 

11.04.2022 05.09.2022 

02.05.2022 26.09.2022 

23.05.2022 17.10.2022 

06.06.2022  
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3759/78RM/2021 - Změny ve složení Komisí RMH_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. rezignaci pana P. C. na funkci člena Komise bytové RMH  

ke dni 01.11.2021 z pracovních důvodů, 

2. rezignaci pana R. Č. na funkci člena Komise protidrogové  

a prevence kriminality RMH ke dni 25.11.2021 

 

o d v o l á v á 

 

pana J. N. z funkce člena Komise pro životní prostředí RMH, 

 

j m e n u j e 

 

pana Ing. P. Š. do funkce člena Komise bytové RMH,  

paní Z. J. do funkce člena Komise protidrogové a prevence kriminality RMH, 

pana Mgr. Š. T. do funkce člena Komise pro životní prostředí RMH, 

paní M. V. do funkce členky Komise pro plánování sociálních služeb RMH.                    

 

 

3760/78RM/2021 - Poskytnutí mimořádných odměn členům JSDH Havířov Město  

a JSDH Havířov Životice___________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

 s c h v a l u j e  

 

poskytnutí mimořádných odměn členům JSDH Havířov Město a členům JSDH 

Havířov Životice dle přiložených příloh č. 1 a č. 2. 

 

u k l á d á  

 

vyplatit mimořádné odměny jednotlivým členům jednotek SDH dle přiložených 

příloh č. 1 a č. 2. 

           Z: vedoucí OKP  

                          T: 30.12.2021 
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3761/78RM/2021 - ENVEZ, a.s. - akcionářská smlouva s ČEZ ESCO, a.s.__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

1. uzavření akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti ENVEZ, a.s.,  

se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov IČO: 07334214 (dále jen 

„Společnost“), kterými jsou společnost ČEZ ESCO, a.s. IČO: 03592880  

a statutární město Havířov, za účelem úprav základních principů a podmínek 

fungování vztahů mezi akcionáři, ve znění dle Přílohy č. 1 

2. nové znění stanov Společnosti dle Přílohy č. 2  

 

  

3762/78RM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit vystoupení statutárního města Havířova ze Svazku měst a obcí okresu 

Karviná, se sídlem Poštovní 615/9, 733 00 Karviná-Fryštát, IČO: 75066611  

pověřit primátora města podpisem písemného oznámení předsedovi 

představenstva Svazku měst a obcí okresu Karviná o vystoupení statutárního 

města Havířova ze Svazku měst a obcí okresu Karviná  

 

 

3763/78RM/2021 - Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník Havířov z.s.___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v  ě d o m í  

 

žádost Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov z.s. o poskytnutí investiční 

dotace na projektovou dokumentaci rekonstrukce vzpěračské sportovní haly  

dle přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Havířova 

z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary schváleného rozpočtu statutárního 

města Havířova  na rok 2022 Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov z.s., 

IČO: 14614260, na projektovou dokumentaci na rekonstrukci vzpěračské 

sportovní haly ve výši max 80 % celkových nákladů, max. do výše  

2 400 000,00 Kč s tím, že účelu poskytnuté dotace bude dosaženo  

do 31. 12. 2022, za podmínky vlastního financování celkových nákladů  

na projektovou dokumentaci a za podmínky spolufinancování projektu 
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„Rekonstrukce objektu vzpěračské haly“ Národní sportovní agenturou  

a Moravskoslezským krajem. 

Nutnou podmínkou poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova 

z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary je vyřešení majetkoprávních 

vztahů k objektu samotné sportovní haly.  

pověřit náměstkyní pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace s organizací Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., 

IČO: 14614260 

                                 Z: vedoucí OŠK  

                                         T: únor 2022 

 

 
3764/78RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí valné hromady 

per rollam_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. návrh rozhodnutí valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.,  

se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO: 45192081  

(dále jen „Společnost“) včetně zdůvodnění dle Přílohy č. 1 

2. hlasovací lístek dle Přílohy č. 2 

 

s o u h l a s í  

 

1. s návrhem usnesení č. 1 ve znění: valná hromada bere na vědomí výroční  

zprávu představenstva včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti,  

o stavu jejího majetku za účetní období kalendářního roku 2020 a zprávu  

o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, dle Přílohy č. 1  

a Přílohy č. 3  

2. s návrhem usnesení č. 2 ve znění: valná hromada bere na vědomí zprávu 

auditora a výrok auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční  

zprávy Společnosti za účetní období roku 2020 a zprávy o vztazích mezi  

propojenými osobami, bez námitek, dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 

3. s návrhem usnesení č. 3 ve znění: valná hromada bere na vědomí zprávu  

dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí  

rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku  

2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní  

období roku 2020, a stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy  

o vztazích mezi propojenými osobami, dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4 

4. s návrhem usnesení č. 4 ve znění: valná hromada schvaluje řádnou účetní  

závěrku Společnosti za rok 2020, dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3  

5. s návrhem usnesení č. 5 ve znění: valná hromada rozhodla, že čistý zisk  

Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2020  

ve výši 43.711.985,28 Kč bude rozdělen následovně: převod do fondu  

nerozděleného zisku minulých let ve výši 43.711.985,28 Kč, dle Přílohy č. 1 

6. s návrhem usnesení č. 6 ve znění: valná hromada volí členem dozorčí rady  

Společnosti Ing. Jakuba Vyviala, bytem U Křížů 420/25, Životice, 736 01  

Havířov, dle Přílohy č. 1 
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u k l á d á   

 

zástupci města vyplnit a podepsat hlasovací lístek se souhlasem s návrhy č. 1  

až č. 6 

 

   

3765/78RM/2021 - Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 13.12.2021___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 13.12.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 

dle upravené přílohy.  

 

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

primátor města      náměstek primátora 

        pro ekonomiku a správu majetku 

       


