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22.02.2019

U S N E S E N Í 
z 8. schůze Rady města Havířova 

konané dne 18.02.2019  

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 



 
 

USNESENÍ 

z 8. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 18.02.2019 

2 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.02.2019 

 

363/8RM/2019 - Zvolení ověřovatele 8. schůze RMH, konané dne 18.02.2019 

 

364/8RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu ze 7. schůze RMH, konané dne 04.02.2019         

 

365/8RM/2019 - Schválení pořadu 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.02.2019 

 

366/8RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 8. RMH 

 

367/8RM/2019 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2018 

 

368/8RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

369/8RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,  

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

370/8RM/2019 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem  

a sazebník úhrad na rok 2019 

 

371/8RM/2019 - Jmenování členů Občanských komisí  

 

372/8RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

373/8RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce 

 

374/8RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci dotačního programu „Studie pro  

optimalizaci obecních systémů nakládaní s odpady“ z Moravskoslezského kraje 

 

375/8RM/2019 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při  

realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 

376/8RM/2019 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova  

 

377/8RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 1/2019 programu Státního  

fondu životního prostředí – bezúročné půjčky 

 

378/8RM/2019 - „Implementace manažerského informačního systému ve struktuře MMH“  

– dohoda o ukončení smlouvy 

 

379/8RM/2019 - Zrušení bodu 3. usnesení Rady města Havířova č. 218/6RM/2019  

- Břetislav Křivda  

  

380/8RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů  
 

381/8RM/2019 - Přidělení jiného náhradního obecního bytu - Marie Nowaková 
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382/8RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů   
 

383/8RM/2019 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     

 

384/8RM/2019 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Monika Orlovská       

 

385/8RM/2019 - Uzavření nájemních smluv s  klienty sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově      
 

386/8RM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice 

 

387/8RM/2019 - Prodej  části pozemku parc.č. 1402/1, k.ú. Prostřední Suchá 

 

388/8RM/2019 - Odkoupení pozemku parc.č. 2431, k.ú. Šumbark formou aukce        

 

389/8RM/2019 - Smluvní vztahy k pozemkům k.ú. Havířov-město u Prvního havířovského  

minipivovaru na ul. Selská  

 

390/8RM/2019 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Pavla Pavlicy 

 

391/8RM/2019 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 547, k.ú. Havířov-město 

 

392/8RM/2019 - Prodloužení pronájmu částí pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov-město,  

za účelem parkovacích stání pro vozidla taxi 

 

393/8RM/2019 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark dohodou 

 

394/8RM/2019 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město dohodou 

 

395/8RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností  

 

396/8RM/2019 - Žádost o ukončení nájmu dohodou a záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

 

397/8RM/2019 - Pronájem části nemovité věci 

 

398/8RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

 

399/8RM/2019 - Zvýšení nájemného o inflaci za prostory sloužící k podnikání  

 

400/8RM/2019 - Výsledky veřejných soutěží 

 

401/8RM/2019 - Souhlas s umístěním sídla společnosti 

 

402/8RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 1. – 17.  

 

403/8RM/2019 - Souhlas s přijetím darů - MŠ Radniční Havířov  

 

404/8RM/2019 - Smlouva o zpracování osobních údajů s Městským kulturním střediskem  

Havířov  
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405/8RM/2019 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2018 

 

406/8RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova  

 

407/8RM/2019 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2018  

– MŠ Balzacova 

 

408/8RM/2019 - Souhlas s vyřazením investičního majetku PO – Polská škola Havířov 

 

409/8RM/2019 - Souhlas s grantem - ZŠ Moravská Havířov 

 

410/8RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019  

 

411/8RM/2019 - „Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov - Podlesí“ -  uzavření smlouvy  

se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

412/8RM/2019 - „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ – uzavření  

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 910/OÚR/18 

 

413/8RM/2019 - „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ - o zrušení zadávacího  

řízení a zahájení nového zadávacího řízení 

 

414/8RM/2019 - Stavba č. 18008 Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová – Šumbark  

– zahájení zadávacího řízení 

 

415/8RM/2019 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 1 Územního plánu  

Karviné 

 

416/8RM/2019 - Návrh investic pro Městskou hromadnou dopravu Havířov v r. 2019 

 

417/8RM/2019 - Změna v povodňové komisi   

 

418/8RM/2019 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2019 – bezbariérové byty  

na území statutárního města Havířova 

 

419/8RM/2019 - Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu č. 027/2018 dodatkem č. 2 

 
420/8RM/2019 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic 

 
421/8RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   
 

422/8RM/2019 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - změna zakladatelské listiny obchodní společnosti 

 

423/8RM/2019 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 

 

424/8RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 

 

425/8RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady  
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426/8RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady  

 

427/8RM/2019 - Svaz měst a obcí ČR – odvolání a jmenování zástupců města  

 

428/8RM/2019 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 1 

 

429/8RM/2019 - „Zajištění plateb přes platební terminály“ - výjimka z čl. III. odst. 3 Zásad  

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Havířov 

 

430/8RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

 

431/8RM/2019 - Změna realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)  

v roce 2019  

 

432/8RM/2019 - MORYS s.r.o. – dohoda o smíru 

 

433/8RM/2019 - Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 04.03.2019 

 

434/8RM/2019 - Rozhodnutí o pozastavení realizace investic do městské části Životice 

 

435/8RM/2019 - Programové prohlášení Rady města Havířova 
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U S N E S E N Í 
z 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.02.2019 

 

363/8RM/2019 - Zvolení ověřovatele 8. schůze RMH, konané dne 18.02.2019_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 8. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 18.02.2019 

paní Mgr. Janu FEBEROVOU  

 

 

364/8RM/2019 - Zpráva o ověření zápisu ze 7. schůze RMH, konané dne 04.02.2019___________         

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 7. schůze Rady města Havířova, která se konala  

dne 04.02.2019  

 

 

365/8RM/2019 - Schválení pořadu 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.02.2019______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.02.2019  

dle přílohy. 

 

 

366/8RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 8. 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: 

 
77/2RM/2018 Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Sociální služby 

města Havířova 
164/3RM/2018 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů 
představenstva 
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166/3RM/2018 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady - odvolání a volba členů 
dozorčí rady    

258/6RM/2019 Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu  
ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

282/6RM/2019 Souhlas o projektovém řízení v dotační výzvě MSK na rok 
2019 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 
5087/97RM/2018 Mobilní dřevěné domky - pronájem nebo nákup přímým 

zadáním včetně případných změn technických parametrů 
17/2RM/2018 ZPŘ/369/MRA/18 - „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“  

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
32/2RM/2018 Zřízení pozemkových služebností 
90/2RM/2018 Výpůjčka notebooků  

196/5RM/2018 Finanční kontrola účetnictví a pokladny Správy sportovních  
a rekreačních zařízení Havířov 

204/6RM/2019 Uplatnění smluvní pokuty za prodlení s realizací akce 
„Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b,  
Havířov - Podlesí“ 

207/6RM/2019 „Vyhrazená technická zařízení - Elektro“ – zahájení zadávacího 
řízení 

208/6RM/2019 „Vyhrazená technická zařízení - Plyn“ – zahájení zadávacího 
řízení 

234/6RM/2019 Pacht pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní Suchá 
239/6RM/2019 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 
240/6RM/2019 Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. 
242/6RM/2019 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti   

Naturprodukt CZ spol. s r.o.   
269/6RM/2019 „Přednádražní prostor Havířov“, číslo stavby 15008 - zahájení 

zadávacího řízení 
309/7RM/2019 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
315/7RM/2019 Grantové řízení Stromy 2019 z Nadace ČEZ – předložení 

žádosti o nadační příspěvek 
345/7RM/2019 VZ/601/OÚR/18 – „Chodník MK Selská 2. etapa“ – rozhodnutí 

o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 
347/7RM/2019 VZ/602/OÚR/18 – „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ 

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
356/7RM/2019 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 
 

  

367/8RM/2019 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2018__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov  

na území města Havířova za rok 2018, zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti  
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a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2018,  

vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova  

za rok 2018, dle příloh a návrh na zrušení detašovaného pracoviště  

na ul. Kpt. Jasioka 2, v Havířově – Prostřední Suché 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit zrušení detašovaného pracoviště na ul. Kpt. Jasioka 2,  

v Havířově-Prostřední Suché a  

vzít na vědomí Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města 

Havířova za rok 2018  

 

 

368/8RM/2019 - 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. 7 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2 , Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

b) Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

c) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 940/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

d) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Antala Staška 1088/5, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

e) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1015/11, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

f) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 579/8, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………  

 

g) Byt č. 4 o velikosti 1+2 II. ktg. na ulici Dukelská 694/11b, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

h) Byt č. 34 o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

  



 
 

USNESENÍ 

z 8. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 18.02.2019 

9 

i) Byt č. 31 o velikosti 1+3 na ulici Petra Bezruče 1545/5, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ……………… 

 

j) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 382/14, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

k) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. 1. ………………, 2. ………………  

 

l) Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

m) Byt č. 26 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

n) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………  

 

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 

                                               Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

                                                                                     T: 01.03.2019 

 

       

369/8RM/2019 - 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 

 

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. 2. 2019, 15. 2. 2019 a 1. 3. 2019  

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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370/8RM/2019 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem  

a sazebník úhrad na rok 2019___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem za rok 2018 

dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2019 dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á 

 

1. zveřejnit Výroční zprávu na www města a ve vstupní hale Radnice 

 

          Z: vedoucí OKP 

T: 28.02.2019 

 

2. zveřejnit Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2019 na internetových stránkách města,  

a na veřejně přístupném místě v budově Radnice a všech služebnách Městské 

policie Havířov po celou dobu jeho platnosti 

Z: vedoucí OPS 

            vedoucí OŽP 

T: 28.02.2019 

 

 

371/8RM/2019 - Jmenování členů Občanských komisí____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

členy Občanských komisí ke dni 1.3.2019: 

 

Miriam Chrapkovou členkou Občanské komise Havířov-Bludovice 

Jiřího Koďouska členem Občanské komise Havířov-Dolní Datyně 

Ing. Jiřího Wawryczka členem Občanské komise Havířov-Dolní Datyně 

Ing. Radovana Cechla  členem Občanské komise Havířov-Dolní Suchá 

Mgr. Růženu Bajerovou členkou Občanské komise Havířov-Prostřední Suchá 

Mgr. Zuzanu Novákovou členkou Občanské komise Havířov-Prostřední Suchá 

Emanuela Došlíka členem Občanské komise Havířov-Šumbark 

Ing. Ivo Tarkowského členem Občanské komise Havířov-Město 

Ing. Radslava Masného členem Občanské komise Havířov-Životice 

Mgr. Daniela Gwóźdźe členem Občanské komise Havířov-Životice 

Martina Čecha členem Občanské komise Havířov-Podlesí 
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u k l á d á 

 

informovat předsedy a jmenované členy občanských komisí o tomto rozhodnutí 

Rady města 

                                                                                                          Z: vedoucí OKP 

                                                                                                         T: 2/2019 

 

 

372/8RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném 

stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

ke dni 08.02.2019 dle příloh 

 

 

373/8RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Bezpečnost bez hranic - projekt  

spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“  

do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce  

městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ realizovaného 

z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko dle přílohy č. 1 

3. spolufinancování projektu „Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských  

policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ z rozpočtu statutárního města 

Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých 

výdajů 

4. předfinancování projektu „Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských  

policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ z rozpočtu statutárního města 

Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu 

úprav rozpočtu na rok 2019 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného podílu 

města na spolufinancování projektů finančními prostředky z „Fondu bezpečnosti pro 

zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve 

městě Havířově“, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Fondem 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko 
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pověřit primátora města podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Bezpečnost 

bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné  

a Havířova“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko, dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu 

„Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, 

Karviné a Havířova“ 

Z: vedoucí KP 

                                                                                                          T: 25.03.2019 

 

 

374/8RM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci dotačního programu „Studie pro  

optimalizaci obecních systémů nakládaní s odpady“ z Moravskoslezského kraje 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o dotaci v rámci programu „Studie pro optimalizaci obecních 

systémů nakládaní s odpady“ z Moravskoslezského kraje 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci v rámci programu  

„Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládaní s odpady“ 

z Moravskoslezského kraje 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o dotaci v souladu s podmínkami dotačního programu 

Moravskoslezského kraje 

Z: vedoucí OKP 

                                           T: 01.03.2019 

 

 

375/8RM/2019 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při  

realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. poskytnutí dotace ve výši 254.303,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova  

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,   

IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního 
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programu Životní prostředí, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, 

dle přílohy č. 1 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –  

2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským krajem, 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 1. 

tohoto usnesení 

pověřit primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“       

          Z: vedoucí OKP 

T: 31.03.2019 
 

 

376/8RM/2019 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

1. spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova v letech 2020 až 2023 

2. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na základě jeho žádosti ve výši  

7 500,- Kč na dílčí projekt fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného 

kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě (bytě) na území města 

Havířova, které bude zároveň poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem 

v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ v letech 

2020 až 2023 

3. uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace  

Moravskoslezském kraji“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava,  IČO 70890692, v rozsahu bodu 1. a 2. tohoto usnesení 

pověřit primátora města podpisem Smlouvy o spolupráci 

                                                                              

         Z: vedoucí OKP  

T: 31.03.2019 

            

u k l á d á  
 

do návrhu rozpočtu města v letech 2020 až 2023 zapracovat rozpočtovou rezervu  

ve výši 2 mil. Kč na spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na 

území města Havířova dle aktuálního počtu schválených dotací Moravskoslezským 

krajem 

Z: vedoucí EO 

T: 31.12.2019 

     31.12.2020 

     31.12.2021 

     31.12.2022 
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377/8RM/2019 - Předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 1/2019 programu Státního  

fondu životního prostředí – bezúročné půjčky_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o dotaci na Cíl 1. a Cíl 2. v rámci Výzvy č. 1/2019 Programu 

Státního fondu životního prostředí na podporu výměny nevyhovujících kotlů  

na pevná paliva v domácnostech prostřednictvím bezúročných půjček 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města Havířova podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

            

u k l á d á  

 

1. zjistit zájem občanů města o bezúročné půjčky na výměnu nevyhovujících kotlů  

na pevná paliva 

2. navrhnout vhodný projekt k realizaci v souladu s podmínkami výzvy 

 

          Z: vedoucí OKP  

T: duben 2019 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

vyhlášení veřejné zakázky na výběr specialisty v rámci Výzvy č. 1/2019 Programu 

Státního fondu životního prostředí na podporu výměny nevyhovujících kotlů  

na pevná paliva v domácnostech 

 

 

378/8RM/2019 - „Implementace manažerského informačního systému ve struktuře MMH“  

– dohoda o ukončení smlouvy___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

dohodu o ukončení smlouvy na dodávku a implementaci manažerského informačního 

systému ve struktuře MMH 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dohody o ukončení 

smlouvy na dodávku a implementaci manažerského informačního systému ve 

struktuře MMH                   

  Z: vedoucí OKP 

                                           T: 28.02.2019 
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379/8RM/2019 - Zrušení bodu 3. usnesení Rady města Havířova č. 218/6RM/2019  

- Břetislav Křivda_____________________________________________________  

  
Rada města Havířova 

 
r u š í  
 
bod 3. usnesení č. 218/6RM/2019 ze dne 14.01.2019, kterým bylo schváleno 
mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě s výtahem 
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Břetislavu Křivdovi, t.b. ……………………, 
……………………… pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude se jmenovaným 
uzavřena  v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 
v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018  
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 
nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě s výtahem 
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Břetislavu Křivdovi, t.b. ……………………, 
……………………… pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude se jmenovaným 
uzavřena  v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 
v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018  

 

     

380/8RM/2019 - Mimořádná přidělení obecních bytů_____________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení čtyřpokojového nebo třípokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v  lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí manž. Kristině 

Kazi a Peteru Kazi, t.b. ………………………………………   

 

2. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v  lokalitě 

Havířov-Šumbark p. Kateřině Makulové, t.b. ………………………………   

 

     

381/8RM/2019 - Přidělení jiného náhradního obecního bytu - Marie Nowaková_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného náhradního obecního bytu, tzn. bytu č. 53 o vel. 0+1 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období  

v domě na ul. ………………………………… p. Marii Nowakové, t.b. ………… 

………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou 
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uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018               

 

     

382/8RM/2019 - Přidělení konkrétních obecních bytů_____________________________________   
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. ……………………………… manž. Ivanu Ciepielovi a Jindřišce 

Ciepielové, t.b. ……………………………… pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  

nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

27.06.2018      

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 40 o vel. 0+1 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. ………………………………………… p. Věře Koščové, t.b. 

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

bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+3 se smluvním  
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v domě na ul. ………………………………… Bc. Gabriele Břízové, t.b.  
…………………………………… pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude se 
jmenovaným uzavřena  v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018  

 

n e s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. …………………………………………… p. Radmile Kissové, t.b. 

…………………………………………  

 

    

383/8RM/2019 - 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. Ivety Lašákové, trvale bytem ……………………………  

…………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na ul. 

…………………………………, jehož nájemci jsou její rodiče manž. Augustina 

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

přistoupení p. Františka Janáče, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na ul. …………………… 

……………………… jehož nájemci jsou jeho příbuzní manž. Pavel Vicherek a 

Martina Vicherková Kasalovská pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o 

vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. František Janáč 

předloží doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 

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

přistoupení p. Michala Krmáška, trvale bytem ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3 v domě na ul. ………………… 

…………………… jehož nájemkyní je jeho sestra p. Markéta Krmášková  

 

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

přistoupení manž. Moniky Konečné a Radka Konečného, trvale bytem 

………………………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 15, 

vel. 1+3 v domě na ul. ……………………………, jehož nájemkyní je její sestra 

p. Gabriela Přečková pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku 

společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. Monika Konečná a Radek 

Konečný předloží doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 

     

384/8RM/2019 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Monika Orlovská_________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření krátkodobé nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku s p. Monikou Orlovskou, t.b. 

………………………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením krátkodobé nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad  

o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- krátkodobá nájemní smlouva bude s p. M. Orlovskou uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne     27.06.2018   

 

     

385/8RM/2019 - Uzavření nájemních smluv s  klienty sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově_____________________________________      
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í  

 

zápis Poradního sboru ze dne 10.01.2019, jehož obsahem je návrh na uzavření 

nájemních smluv k obecním bytům s klienty zařazenými do sociálního programu 

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy v České 

republice, z.s. v souladu se Smlouvou o spolupráci č. 883/OSV/2015, a doplnění 

stávajícího počtu bytů v sociálním programu 4 konkrétními byty 
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s c h v a l u j e 
 

I. 

v souladu s čl. VII, bodem 1 Smlouvy o spolupráci č. 883/OSV/2015 uzavření 

nájemních smluv k obecním bytům vyčleněným v rámci sociálního programu 

následovně:  
  
1. k bytu č. 28 o vel. 0+1 v domě na ul. ………………………………………  

s p. Josefem Blažkem, t.b. ………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu řešení  

pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova  

ze dne 27.06.2018        
    

2. k bytu č. 30  o vel. 1+3 v domě na ul. ………………………………………… 

s p. Světlanou Ferkovou,  t.b. …………………………………… pod podmínkou, 

že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro 

uzavírání  nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

27.06.2018        
 

3. k bytu č. 16  o vel. 1+2 v domě na ul. ……………………………………  

s p. Kristýnou Zazvorkovou, t.b. ……………………………… pod podmínkou, že 

nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro 

uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

27.06.2018        
 

4. k bytu č. 22  o vel. 1+2 v domě na ul. ………………………………………  

s p. Vladimírou Motyčkovou, t.b. ……………………………… pod podmínkou, 

že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro 

uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

27.06.2018        
 

II. 

přidělení 4 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu: 

-  č. 36 o vel. 1+3 v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku 

-  č.   3 o vel. 1+2 v domě na ul. Konzumní 384/18 v Havířově-Šumbarku 

-  č.   7 o vel. 1+2 v domě na ul. Moravská 479/35 v Havířově-Šumbarku 

-  č. 44 o vel. 1+3 v domě na ul. Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku 

 

Armádě spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova 

2565/23, Praha- Stodůlky, za účelem jejich využití v rámci sociálního programu 

Prevence bezdomovectví v Havířově, realizovaného Armádou spásy v ČR, a za 

podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem Havířov a 

Armádou spásy v České republice, z. s.,  

č.j. 883/OSV/2015 s tím, že: 

- nájemní smlouvy budou k předmětným bytům se jmenovanou organizací uzavírány  

  v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018 s výjimkou povinnosti úhrady jistot 

- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní  

agentura, s.r.o. 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 8. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 18.02.2019 

19 

386/8RM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice______________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc.č. 606/3, zahrada  

o výměře 173 m
2
, k.ú. Bludovice, paní Mgr. Heleně Burgerové, ……………………, 

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

ve výši 91.150,00 Kč (tj. 526,88 Kč/m
2
) + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku, celkem ve výši 93.150,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň 

 

 

387/8RM/2019 - Prodej  části pozemku parc.č. 1402/1, k.ú. Prostřední Suchá_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

  

Zastupitelstvu města Havířov schválit prodej části pozemku parc.č. 1402/1,  

k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 1.500 m
2 

(dále jen „Pozemek“) s tím, že výměra 

bude upřesněna na základě geometrického plánu, paní Sandře Malindové, bytem 

…………………………………………… sídlem: Plynárenská 793/2, 735 64, 

Havířov - Prostřední Suchá,  IČO: 03890694 (dále „Budoucí kupující“ nebo 

„Kupující“), za účelem vybudování stavby mycího centra automobilů a jejího 

provozování za kupní cenu ve výši 540,00 Kč/m
2
, tj. cca 810.000,00 Kč + 2.000,00 

Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň za těchto podmínek: 

 

1. S Budoucí kupující bude uzavřena do doby vydání pravomocného stavebního  

povolení smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen „BKS“) za těchto podmínek: 

a) před podpisem BKS zaplatí Budoucí kupující část kupní ceny (jistiny)  

ve výši 60 % kupní ceny 

b) Budoucí kupující je povinna doručit městu pravomocné územní rozhodnutí  

ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této povinnosti ve stanovené 

lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění smluvní pokuty ve 

výši 200 000,00 Kč 

c) Budoucí kupující je povinna doručit městu pravomocné stavební povolení  

ve lhůtě do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této povinnosti ve stanovené 

lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění smluvní pokuty ve 

výši 200 000,00 Kč  

d) Budoucí kupující je oprávněna od BKS odstoupit z důvodu upuštění  

od realizace sjednaného účelu BKS, Budoucí kupující uhradí městu smluvní 

pokutu 200.000,00 Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou o 

smluvní pokutu 

e) Budoucí kupující bude založeno v BKS právo v  souladu se zákonem  

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

znění pozdějších předpisů provést výstavbu mycího centra automobilů na 

Pozemku (souhlas se stavbou), a to na dobu časově neomezenou 
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2. Kupní smlouva (dále jen „KS“) s kupující bude uzavřena do 60 dnů ode dne,  

kdy kupující doručí na ekonomický odbor  MMH pravomocné stavební povolení a 

geometrický plán se zakreslením Pozemku s novým parcelním číslem, za těchto 

podmínek: 

a) Kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 40% + DPH  

do 30 dnů od uzavření KS 

b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní  

ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva 

Kupující, nebudou-li uvedené částky Kupující uhrazeny, je město oprávněno od 

KS odstoupit 

c) Kupující je povinna Pozemek užívat po dobu 12 let ode dne zápisu vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí pouze ke sjednanému účelu, ke 

kterému byl prodán, tj. k výstavbě a následnému provozování mycího centra 

automobilů, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu 

ve výši 200.000,00 Kč 

d) Kupující je povinna, v případě změny majetkových práv k  Pozemku, převést  

všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele 

majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní 

pokutu ve výši 200.000,00 Kč 

e) Kupující je povinna do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení začít 

stavbu mycího centra automobilů realizovat, v případě nedodržení této 

podmínky město je oprávněno od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní 

pokutu ve výši 200.000,00 Kč 

f) V případě, že Kupující začne stavbu realizovat, je povinna do 3 let od vydání 

pravomocného stavebního povolení Stavbu dokončit, v případě nedodržení této 

podmínky město je oprávněno od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní 

pokutu ve výši 200.000,00 Kč 

g) Kupující je povinna zahájit užívání a provozování mycího centra automobilů do  

3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

v případě nedodržení této podmínky město je oprávněno od KS odstoupit s tím, 

že město uplatní smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč 

h) v případě odstoupení od KS je Kupující povinna uvést Pozemek do původního  

stavu, to je do stavu před uzavřením KS, a to do 3 měsíců od doručení oznámení 

o odstoupení od KS, nedohodnou-li se Kupující a město jinak 

ch) Kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku 

 

 

388/8RM/2019 - Odkoupení pozemku parc.č. 2431, k.ú. Šumbark formou aukce______________        

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

   

Zastupitelstvu města Havířova neschválit odkoupení pozemku parc.č. 2431,  

orná půda o výměře 978 m
2
,  k.ú. Šumbark, vedeném na LV č. 60000, obec Havířov 

od České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo Nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město formou 

elektronické aukce 
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389/8RM/2019 - Smluvní vztahy k pozemkům k.ú. Havířov-město u Prvního havířovského  

minipivovaru na ul. Selská_____________________________________________  
 

Rada města Havířova  
 

s c h v a l u j e 
 

projednání zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě  v rozsahu dle GP č. 

2060-600/2015, ve prospěch oprávněného RNDr. Ladislava Němečka, bytem  

…………………………………, vlastníka objektu pivovaru č.p. 1589  na pozemku 

parc. č. 4083/2,  k.ú.  Havířov- město,  spočívající v právu oprávněného  umístit,  

provozovat, odstranit  vodovodní přípojku, vstupovat a vjíždět na pozemky 

v majetku města  parc. č. 379, parc. č. 590 a parc. č. 4085/10  k.ú. Havířov-město, 

v rozsahu 55,49 m
2
 a  dále umístit,  provozovat, odstranit  kanalizační přípojku, 

vstupovat a vjíždět na pozemky v majetku města parc. č. 379, parc. č. 592,  parc.            

č. 608, parc. č. 4085/10 a parc.č.  4166/1,  k.ú. Havířov město v rozsahu 198,65 m
2 

na dobu neurčitou
 
s tím, že hodnota věcného břemene je stanovena dle Článku IV, 

Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a zřízení věcného břemene ve výši 

200,00 Kč/m
2
, tj. při celkové výměře 254,14 m

2
 celkem 50.828,00 Kč + DPH   

  

p o v ě ř u j e  
 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

věcného břemene  

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                               T: 30.04.2019  
 

  

390/8RM/2019 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Pavla Pavlicy_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou 

rekreaci stojící na pozemku parc.č.  4056/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  

16 m
2
, k.ú. Havířov-město, od vlastníka pana Pavla Pavlicy, …………………… 

…………………… který stavbu nabídl městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou,  

ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 
 

 

391/8RM/2019 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 547, k.ú. Havířov-město_____________ 

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e     
 

záměr  pronájmu  části  pozemku  parc. č.  547  o  výměře 52 m
2
,  k.ú.  Havířov  

- město paní Taťáně Cholevíkové, bytem …………………………………… k již 

postavenému prodejnímu stánku (trafika, minikonzum) a zřízenému přístupu a 

příjezdu  
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392/8RM/2019 - Prodloužení pronájmu částí pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov-město,  

za účelem parkovacích stání pro vozidla taxi______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. prodloužení pronájmu   části  pozemku   parc. č. 281, k.ú. Havířov-město,  

o výměře 12 m
2
, označené č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády, 

pro pana Milana Sedláčka, bytem ……………………………, IČO: 73899291,  

za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi, na dobu určitou 1 rok, s účinností od 

1. 3. 2019, nájemné ve výši 30000,00 Kč/rok/1stání, výpovědní lhůta jeden měsíc 

 

2. prodloužení pronájmu  části pozemku  parc. č. 281, k.ú. Havířov-město, o výměře 

12 m
2
, označené č. 7 s podélným stáním, ul. Československé armády, pro 

společnost PROTEM TAXI s.r.o., Prostřední Suchá č. 3467, Havířov,  

IČO: 04869168, za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi, na dobu určitou 1 

rok, s účinností od 1. 3. 2019, nájemné ve výši 30000,00 Kč/rok/1stání, výpovědní 

lhůta jeden měsíc 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemních smluv                                                                                                                

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                                           

                                                                                                                T: 31.03.2019 

 

 

393/8RM/2019 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark dohodou_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

1. ukončení pronájmu  pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark, 

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškol s provozovatelem autoškoly panem Michalem Lukoszem, bytem  

……………………………… IČO: 63346281,  a to dohodou k 28.02.2019  

 

2. ukončení pronájmu  pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark,  

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškol s autoškolou STELAD-ML spol. s r.o., se sídlem 709 00 Ostrava-

Mariánské Hory, V Zátiší 810/1, IČO: 02847574,  a to dohodou k 28.02.2019 

 

3. ukončení pronájmu  pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark,  

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškol s provozovatelkou autoškoly paní Františkou Blatoňovou, bytem ……… 

………………………………………………, IČO: 15475671,  a to dohodou 

k 28.02.2019 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohod o ukončení 

smlouvy o nájmu č. 1129/OSRM/2015, smlouvy o nájmu č. 1122/OSRM/2015  

a smlouvy o nájmu č. 1127/OSRM/2015 

                                                                                                           Z: vedoucí EO 

                                                                                                           T: 31.03.2019  

 

 

394/8RM/2019 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město dohodou__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

ukončení pronájmu části pozemku parc. č.  922/1 o výměře 5 m
2
, k.ú. Havířov - 

město, na kterém je umístěn prodejní stánek v majetku společnosti ČSAD Havířov 

a.s., se sídlem Havířov – Podlesí, U Stadionu 1654/8, IČO: 45192081, a to dohodou 

k 28.02.2019  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení 

smlouvy o nájmu č. 261/MJP/94 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T: 31.03.2019. 

 

 

395/8RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2170/25,  

2170/29, 2171, k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky za 

jednorázovou úhradu ve výši 1.976,00 Kč + DPH (o výměře 15,81 m
2
) dle GP  

č. 4402-4/2019 ze dne 16.01.2019 a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou 

úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 24,83 m
2
 - graficky označeno v GP 

písmeny „A“, „B“) dle GP č. 4402-3/2019 ze dne 16.01.2019 ve prospěch  

pozemku parc.č. 2150/12, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 446,  

jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Karel Taraba, bytem 

……………………………………… na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 8,37 m
2
) dle GP č. 4403-5/2019 ze dne 11.01.2019 

ve prospěch  pozemku parc.č. 2653/11, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova 

č.p. 451, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Radek Štěpán 

a Monika Štěpánová, oba bytem ………………………………………, na dobu 

neurčitou 
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3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1654/24,  

k.ú. Šumbark  za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.000,00 Kč + DPH (o výměře 0,80 m
2
 - graficky označeno v GP 

písmenem „A“) a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 10,13 m
2
 - graficky označeno v GP písmenem 

„B“) dle GP č. 1885-335/2018 ze dne 27.11.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 

1654/70, k.ú. Šumbark, jehož součástí je budova č.p. 1283, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou vlastníky Veronika Bubíková a Tomáš Rek, oba 

bytem ………………………………………… na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. až 3.  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.05.2019 

 

 

396/8RM/2019 - Žádost o ukončení nájmu dohodou a záměry pronájmu částí nemovitých věcí__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – místností o celkové výměře 81,10 m
2
  

v 1. poschodí budovy Národní třída č. p. 1541/14a, Havířov-Město, nájemci  

p. Vojtěchu Kozákovi, bytem ………………………………………………, 

dohodou k 28. 2. 2019 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – místností o celkové výměře 81,10 m
2
  

v 1. poschodí budovy Národní třída č. p. 1541/14a, Havířov-Město, formou 

veřejné soutěže, za podmínek: 

 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 500,00 Kč/m2/rok bez DPH.  

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

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4. Účel využití prostor není stanoven. 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 39,17 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Chrpová 536/2a, Havířov-

Šumbark, p. Jiřímu Bastovi, IČO: 46110356, jako prodejnu zdravotních potřeb 

 

 

397/8RM/2019 - Pronájem části nemovité věci___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci -  místnosti č. 002 o výměře 59,60 m
2 

a podílu na 

společných prostorách o výměře 25,80 m
2
 v 1. podzemním podlaží budovy 
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Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, spol. 

TANAVO s.r.o., IČO: 04933052, jako kancelář a sklad úklidové firmy, za podmínek: 

- nájemné 500,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za provozní prostory  

- nájemné 53,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za  společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

  

398/8RM/2019 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu_________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 149,55 m
2
 

v přízemí budovy na Dlouhé třídě 470/17, Havířov-Město, z nájemce spol. DIANA 

TOUR spol. s r.o., IČO: 62362062, na p. Marcelu Dlouhou, IČO: 73272655 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- účel: cestovní agentura DIANA TOUR, kadeřnictví 

- nájemné 1.607,00 Kč/m
2
/rok bez DPH    

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2019 

 

 

399/8RM/2019 - Zvýšení nájemného o inflaci za prostory sloužící k podnikání________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zvýšení nájemného za prostory sloužící k podnikání o průměrnou inflaci stanovenou 

ČSÚ za rok 2018 ve výši 2,1 % s účinností od 1. 7. 2019 

 

 

400/8RM/2019 - Výsledky veřejných soutěží_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í 

 

1. nabídky do veřejné soutěže p. č. 8/EO/2018  na pronájem části nemovité  

věci – místností o celkové výměře 94,30 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části  

H budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, podané: 

- PM Český Těšín s.r.o., IČO: 05029945 

- MUDr. Xenie Rafajová, IČO: 29447429 

- MUDr. Tomáš Obtulovič 

 

2. nabídky do veřejné soutěže p. č. 9/EO/2018  na pronájem části nemovité  

věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 26,55 m
2  
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v přízemí budovy na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město, podané: 

- Filip Szturc, IČO: 06339743 

- Contract Consulting Energy, s.r.o., IČO: 04930550 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – místností o celkové  

výměře 94,30 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, s MUDr. Tomášem Obtulovičem, bytem ………………… 

……………… za podmínek: 

- účel: ortopedicko - traumatologická ambulance 

- nájemné 1.515,00 Kč/m
2
/rok bez DPH, smluvní měsíční nájemné ve výši 1,00 Kč 

po dobu 3 měsíců k zajištění změny účelu užívání prostor a vybavení prostor 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 

- stavební úpravy prostor a změnu účelu užívání provede nájemce na vlastní 

náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 

 

2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o celkové výměře 26,55 m
2 

v přízemí budovy na Dlouhé tř. 470/17, 

Havířov-Město, s  p. Filipem Szturcem, IČO: 06339743, za podmínek: 

- účel: bistro 

- nájemné 1.350,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy  

dle bodu č. 1. usnesení               

                                                                                                                Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 31.03.2019 

 

 

401/8RM/2019 - Souhlas s umístěním sídla společnosti____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

umístění sídla společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO: 25385534, v budově 

Radnice ul. Svornosti č. p. 86/2, Havířov-Město, po dobu trvání nájemního vztahu 

 

 

402/8RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 1. – 17._________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozpočtové opatření č. 16. a 17., dle důvodové zprávy, 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 15., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 17. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2019: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 165 883,67 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 132 941,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 18 941,70 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 1 600,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 012 400,97 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 343 629,94 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 998 663,78 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 775,60 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 19 644,27 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 482 897,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 263 772,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 599,94 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 318 899,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 95 657,10 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 788 517,11 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 19 901,76 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 344 966,16 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 050,20 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 73,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 846,90 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 149,60 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 123,30 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 527,50 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 164,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 029,20 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 907,10 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 656,10 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 053,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 174,80 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 958,30 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 974,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 65,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 753,90 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 859,70 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 076,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 75,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 062,30 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 742,30 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 6 057,30 tis. Kč 
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ZŠ F. Hrubína 3 269,10 tis. Kč 

      z toho: vázané finanční prostředky  300,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 506,20 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 515,80 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 792,60 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 651,20 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 4 572,86 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 041,80 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 872,20 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 4 025,70 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 832,29 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 7 793,03 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 750,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 102,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 350,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 305,90 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 164,59 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 354,50 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 990,78 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 250,60 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 28 000,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 609,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 43 881,01 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
11 385,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 48 942,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 2 460,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 48 423,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 7 480,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 46 519,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +177 746,27 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +282 746,27 tis. Kč 

 

 

403/8RM/2019 - Souhlas s přijetím darů - MŠ Radniční Havířov____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovou organizací města: 
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Mateřská škola Havířov-Město, Radniční 7/619, IČO: 61988715 

- peněžitý dar ve výši 5 000,00 Kč od společnosti PAC, spol. s.r.o., Kolejní 12/1323,  

702 00 Moravská Ostrava, IČO: 42865077 na nákup didaktických pomůcek a na 

vybavení koutků pro cíleně vedené aktivity dětí 

- věcný dar v hodnotě 12 446,06 Kč od společnosti Philips Česká republika s.r.o.,  

Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 63985306 – Čistička 

vzduchu zn. Philips AC5659/10  

 

 

404/8RM/2019 - Smlouva o zpracování osobních údajů s Městským kulturním střediskem  

Havířov_____________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s oceňováním osobností 

ve vybraných oblastech společenského života, osobností ve sportovní oblasti, 

městskými oslavami Dne učitelů a udílením Ceny města Havířova s Městským 

kulturním střediskem Havířov,  IČO: 00317985, se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 

01 Havířov-Město, v souladu se Zřizovací listinou zn. ZL/63/2018 schválenou 

Zastupitelstvem města Havířova usnesením č. 31/2ZM/2018 ze dne 3. 12. 2018, 

v souladu s níž Městské kulturní středisko Havířov v rámci hlavního předmětu své 

činnosti mimo jiné realizuje a spolupořádá společenské a kulturní akce   

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy o zpracování 

osobních údajů v souvislosti se zajištěním slavnostních akcí u příležitosti ocenění 

osobností ve vybraných oblastech společenského života, osobností ve sportovní 

oblasti, městských oslav Dne učitelů a udílení Ceny města Havířova  

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: 02/2019 

 

 

405/8RM/2019 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2018________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích: 

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1. MUDr. Roman Dziedzinskyj 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní lidský a profesionální přístup  

k dětským pacientům v oboru kardiologie i všeobecné pediatrie 
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2. MUDr. Milan Kaifosz 

- jmenovaný obdrží ocenění za vynikající celoživotní, vysoce odbornou  

práci, obětavost a vstřícnost k pacientům v havířovské nemocnici  

3. Marta Marčová 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou obětavou pomoc onkologickým  

pacientkám a odborné zásluhy v oblasti prevence rakoviny prsu  

- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

Kolektiv Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p.o., 

středisko Havířov  

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za mimořádně lidský přístup a zajištění 

plnohodnotného života hendikepovaným dětem  

b) Kulturní oblast – kategorie: 

- „Osobnost kultury“ 

1. Božena Bílková 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobý rozvoj kulturního dění ve městě  

Havířově a příkladný osobní přístup k rozvoji spolkového života žen 

2. Oldřiška Honsová 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou vynikající reprezentaci města  

Havířova a pořádání benefičních koncertů v celorepublikovém měřítku  

3. Oldřich Rajsigl 

- jmenovaný obdrží ocenění za úspěchy dosažené ve spisovatelské činnosti  

c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie: 

- „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 

Lydie Ženčová 

- jmenovaná obdrží ocenění za rozvoj skautingu ve městě Havířově  

a celoživotní nezištnou práci s dětmi a mládeží, kterým věnuje svůj  

volný čas v rámci havířovských oddílů Junáka 

d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit: 

Vojtěch Filsák  

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou nezištnou donátorskou činnost 

v mnoha oblastech společenského života občanů města Havířova  

e) Sportovní oblast - kategorie: 

- „Sportovec roku“ -  s členěním dle skupin:  

- žáci - jednotlivci 

1. Duo trio BAT - Kristýna Roubalová, Tereza Müllerová  

(mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov) 

- jmenované obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova   

na republikové i mezinárodní úrovni 

2. Adam Janek (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.)  

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

na republikové i mezinárodní úrovni 

3. Šimon Myslivec (tenis, Tenisový klub Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na republikové i mezinárodní úrovni 

4. Edita Pipreková (atletika, Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

- žáci - družstvo 

1. Nela Hanáková, Klára Hrabicová  

(stolní tenis, Sportovní klub Stolního tenisu Baník Havířov z.s.)   

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

města Havířova  
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2. Disco dance – SuperKIDS (taneční sport, Taneční škola Horizonty, z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

města Havířova na celosvětové úrovni 

- dorost - jednotlivci 

1. Isabela Jurenková  

(hasičský sport, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město)  

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na mezinárodní úrovni 

2. Eliška Kubíčková (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci měst Havířova  

na mezinárodní úrovni                          

3. Daniela Petříková (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova   

na mezinárodní úrovni                          

4. David Polák (box, BOX HAVÍŘOV z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

na republikové i mezinárodní úrovni 

5. Eliška Vaněčková (hokej, hráčka dorostu HC AZ Havířov 2010 z.s.,  

hráčka extraligy žen HC BÝCI Karviná, členka ženské reprezentace U16) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova   

na republikové i mezinárodní úrovni  

- dorost - družstvo 

Družstvo dívek U17 (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

     Havířova 

- junioři - jednotlivci 

1. Tomáš Buček  

(wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

2. Nikolas Brezina (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

3. Tomáš Wykret (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

- junioři - družstvo 

1. Erik Klemš, Lucie Kohutová (sportovní bridž, Bridžový spolek Havířov) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové i mezinárodní úrovni 

2. Družstvo dívek U19 (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova 

3. Pódiová sestava BAT  

(mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov)  

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na mezinárodní úrovni 

- dospělí - jednotlivci 

Michaela Kohutová (kulturistika, fitness, SK LUNA Fitness Havířov z. s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na mezinárodní úrovni 
- dospělí - družstvo 
Florbal Torpedo Havířov (florbal, Florbal Havířov, z.s.) 
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  
města Havířova 
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- „Trenér“ 

1. Mario Bortoli, (Box Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  

v práci se sportovci 

2. Jaroslav Kubíček (karate, Box Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  

v práci se sportovci 

3. Jaroslav Lešňanský (karate, Karate Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  

v práci se sportovci 

4. Tereza Olšarová (taneční sport, Taneční škola Horizonty Havířov, z.s..) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných  

výsledků v práci se sportovci 

5. Nikola Těšetíková (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných  

výsledků v práci se sportovci  

6. Iveta Rašková (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných  

výsledků v práci se sportovci  

- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 

1. Karel Gaman, (Rugby club Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou aktivní práci ve prospěch  

havířovského sportu a jeho propagaci  

2. Miluše Řeháková (cvičitelka seniorů) 

- jmenovaná obdrží ocenění za celoživotní podporu rozvoje sportu  

a zdravotní tělesné výchovy ve městě Havířově 

2. udělení Ceny města za rok 2018: 

MUDr. Jindřich Dolanský  

- obdrží Cenu města Havířova za dlouholetou odbornou službu v péči o bezpečnost  

a záchranu života návštěvníků městského koupaliště  

uložit odboru školství a kultury  

1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova 

2. oznámit oceněným osobám, kolektivům a družstvům rozhodnutí ZMH  

a pozvat je k převzetí ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 16. 4. 2019 

 

 

406/8RM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova_____________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

vzít na vědomí informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové 

části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 

2018 dle přílohy č.13 

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

Havířova v roce 2019: 
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a) z mimosportovní sféry v celkové výši 9 963 500 Kč, a to takto: 

sociální oblast    

- registrované sociální služby        3 015 500 Kč, dle přílohy č. 1a 

- projekty a činnost na podporu aktivit  

  souvisejících se sociální oblastí                 

998 000 Kč, dle přílohy č. 1b                              

kulturní oblast          1 884 000 Kč, dle přílohy č. 2 

školská oblast     3 064 000 Kč, dle přílohy č. 3a, b 

oblast partnerských vztahů    16 000 Kč, dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality a protidrogové  

prevence a bezpečnosti v silničním 

provozu          

155 000 Kč, dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:   

- podpora integrovaného záchranného       

  systému     

600 000 Kč, dle přílohy č. 6a 

- zdravotnictví               150 000 Kč, dle přílohy č. 6b 

- životní prostředí               81 000 Kč, dle přílohy č. 6c 

  - ostatní (nezařazené žádosti)  0 Kč, dle přílohy č. 8 

b) ze sportovní sféry v celkové výši  29 046 800 Kč, dle přílohy č. 7a,b,c 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

ZMH usn. č. 931/24ZM/2018 ze dne 14. 2. 2018 s fyzickými a právnickými 

osobami  ve schválené výši dle bodu 2. usnesení tohoto materiálu 

pověřit  
1. vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv  

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

v jednotlivých případech 

2. náměstkyni pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí  

dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech 

 

 

407/8RM/2019 - Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele nákladových účtů 2018  

– MŠ Balzacova________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s  c  h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 změnu závazného ukazatele nákladových účtů na výši 755,00 tis. Kč 

na rok 2018 

 

 

408/8RM/2019 - Souhlas s vyřazením investičního majetku PO  – Polská škola Havířov________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací  

města Základní škola a Mateřskou škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 
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- čistič vzduchu a prostoru, inventární číslo HIM 01/MŠ, v pořizovací  

ceně 34 970,00 Kč včetně DPH 

- počítač XCASE s příslušenstvím, inventární číslo HIM 822, v pořizovací  

ceně 46 770,00 Kč včetně DPH 
 

 

409/8RM/2019 - Souhlas s grantem - ZŠ Moravská Havířov________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o grant příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov-

Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

poskytovatel grantu:             NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací  

     programy)  

název operačního programu:  Erasmus + KA229 

název projektu:    Water a common good to preserve                                                          

požadovaná výše grantu:   40 000 EUR 

spolufinancování:    bez spoluúčasti 

 

 

410/8RM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019___________________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. realizaci této investiční akce z rozpočtu města na rok 2019: 

stavba č. 18011 Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov - Podlesí  

předpokládaná cena 5.445.000 Kč včetně DPH 

2. pořízení projektových dokumentací z rozpočtu města na rok 2019: 

a) stavba č. 19004 Odkanalizování části města Havířova- lokalita Důlňák, 

předpokládaná cena 1.452.000 Kč včetně DPH 

b) stavba č. 19006 Vstup do areálu MSH vč. zázemí pro venkovní sporty,  

předpokládaná cena 484.000 Kč včetně DPH 

c) stavba č. 19007 Chodník Na Pavlasůvce, předpokládaná cena 302.500 Kč  

včetně DPH 
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411/8RM/2019 - „Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov - Podlesí“ -  uzavření smlouvy  

se společností Technické služby Havířov a.s._______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18010 - „Parkoviště ul. Šrámkova, 

Havířov - Podlesí“ se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

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

s cenou 5.085.087,47 Kč bez DPH (6.152.955,84 Kč včetně DPH), s termínem plnění 

nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností plnění 

prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby 

č. 18010 - „Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov - Podlesí“ se společností Technické 

služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit smlouvu o dílo k podpisu  

                            Z: vedoucí OÚR 

                            T: 02/2019 

 

  

412/8RM/2019 - „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ – uzavření  

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 910/OÚR/18_____________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 910/OÚR/2018 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 181.647,68 Kč bez DPH 

(219.793,69 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 910/OÚR/2018 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD stavební práce za cenu -33.901,72 Kč bez DPH  

(-41.021,08 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy 

 

3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 910/OÚR/2018 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 910/OÚR/2018 na provedení stavby 

Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037) 

v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností ORZO SECURITY, spol.  

s r.o., Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: 603 21 601 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 910/OÚR/2018 ze dne 4. 1. 2019 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 910/OÚR/2018  

ze dne 4. 1. 2019  

  Z: vedoucí OÚR 

  T: 2/2019 

 

  

413/8RM/2019 - „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ - o zrušení zadávacího  

řízení a zahájení nového zadávacího řízení________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á  

 

rozhodnutí o výběru zhotovitele na VZ/603/OÚR/18 

 

              

414/8RM/2019 - Stavba č. 18008 Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová – Šumbark  

– zahájení zadávacího řízení____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

   „Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová - Šumbark“ (stavba č. 18008) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:     ano  

       (v případě zajištění dotačního titulu) 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:                           zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. zadávací lhůtu:                120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:              120.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:                          ne 
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8. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   druhá polovina května 2019   

    termín dokončení:     nejpozději do 120 dnů ode dne  

                                                                        účinnosti smlouvy    

 

9. hodnotící kritérium:                                    nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH 

 

10. základní způsobilost dodavatele:  

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doklady  

dle ust. § 75 zákona 

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Výkon 

zeměměřických činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených - 

dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 3 zakázek, 

přičemž předmětem každé byla výstavba nové retenční nádrže v minimální 

hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce, a to jak 

s ohledem na požadovaný předmět, tak rovněž na požadovanou minimální 

hodnotu 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby  

SO 01 retenční nádrž s napojením, SO 02 přípojka NN, PS 01 TG čerpání,  

PS 02 řízení a přenos dat (touto osobou může být i stavbyvedoucí nebo 

zástupce stavbyvedoucího) 

c) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může být i  

stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob podílejících se na plnění  

veřejné zakázky:  

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

1. inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství pro 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího 

2.  inženýr v oboru pozemní stavby pro osobu, která bude vykonávat odborné 

vedení provádění části stavby SO 01 retenční nádrž s napojením, SO 02 

přípojka NN, PS 01 TG čerpání, PS 02 řízení a přenos dat (touto osobou může 

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

  



 
 

USNESENÍ 

z 8. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 18.02.2019 

38 

b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.,  

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky 

zeměměřických činností 

c) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného  

vedení stavby u minimálně 3 dokončených zakázek, přičemž předmětem 

každé zakázky musela být výstavba nové retenční nádrže v minimální 

hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce, a to jak 

s ohledem na požadovaný předmět, tak rovněž na požadovanou minimální 

hodnotu. 

 

13. podmínky zadávacího řízení:  

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů  

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za  

škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální 

spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je  

uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14. podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců, tzn. včetně technologických zařízení 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v záruční  

době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení 

písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

16. zahájení zadávacího řízení, tj. zveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu  

zadavatele a odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze 

č. 3, až po schválení navýšení finančních prostředků na tuto veřejnou zakázku 

Zastupitelstvem města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek, zda 

splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek 

účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka pro investice a chytré město podpisem dokumentů týkajících  

se předmětného zadávacího řízení 
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415/8RM/2019 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 1 Územního plánu  

Karviné_____________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 

Územního plánu Karviné v rozsahu přílohy 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířova Bc. Josefa Bělicu podpisem vyjádření 

statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 Územního 

plánu Karviné 

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 

statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu Karviné,  

tj. Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životní prostředí    

     

Z: vedoucí OÚR  

          T:  26.02.2019 

 

 

416/8RM/2019 - Návrh investic pro Městskou hromadnou dopravu Havířov v r. 2019__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. pořízení investic pro MHD Havířov v r. 2019 dopravci ČSAD Havířov a.s.  

v rozsahu: 

    - nákup 7 autobusů, z toho 5 autobusů s dotací IROP (ITI), projekt č.     

      050/06_16_045/ITI_15_01_001 (13. Výzva ITI Ostrava SC 1.2 Nízkoemisní  

a bezemisní vozidla), 

    - výstavba sociálního zařízení pro řidiče na konečné zastávce Šumbark, II. etapa a   

      dokončení výměny běžných zastávkových označníků na území Havířova za nové, 

    - vybavení vozidel MHD Havířov Smart WI-FI routery s podporou  

platformy V2X, 

 

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o veřejných službách v přepravě cestujících,  

dle které bude zajištěn provoz 5 autobusů pořízených s dotací  IROP (ITI),  

projekt č. 050/06_16_045/ITI_15_01_001 (13. Výzva ITI Ostrava SC 1.2 

Nízkoemisní a bezemisní vozidla) v systému MHD Havířov po dobu udržitelnosti 

projektu za podmínek, že: 

    - rozsah veřejné služby smlouvy pro zajištění provozu 5 autobusů nepřekročí  

podmínky umožňující přímé zadání smlouvy o veřejných službách dle § 18 zák. 

194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a článku 5 odst. 4 

Nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách, 
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    - kompenzace za provozování veřejné služby nebude nadměrná a její výpočet  

bude proveden dle aktuálně platné legislativy upravující postup pro výpočet 

kompenzace, 

 

p o v ě ř u j e 

  

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Smlouvy o smlouvě 

budoucí o veřejných službách v přepravě cestujících, dle které bude zajištěn provoz 5 

autobusů pořízených s dotací v rámci projektu č. 050/06_16_045/ITI_15_01_001 

(13. Výzva ITI Ostrava SC 1.2 Nízkoemisní a bezemisní vozidla) v systému MHD 

Havířov po dobu udržitelnosti projektu 

Z: vedoucí OKS 

             T: 04/2019 

u k l á d á 

 

schválený rozsah investic zapracovat do smlouvy s dopravcem ČSAD k zajištění 

MHD Havířov v r. 2019 a předložit Radě města Havířova ke schválení 

 

Z: vedoucí OKS 

             T: 03/2019 

 

 

417/8RM/2019 - Změna v povodňové komisi_____________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e  

 

paní Ing. Ivetu Grzonkovou členkou  Povodňové komise města Havířova k 19.2.2019 

 

 

418/8RM/2019 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2019 – bezbariérové byty  

na území statutárního města Havířova___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2019 – bezbariérové byty  

dle přílohy č. 1 

 

 

419/8RM/2019 - Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu č. 027/2018 dodatkem č. 2____________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení smlouvy o výpůjčce tělocvičny a plaveckého bazénu Delfínek  

ve Sportovní hale Slávie, Astronatů 2, Havířov-Město, Nemocnici s poliklinikou, 

příspěvková organizace, IČO 00844896, do 29. 2. 2020 za účelem pořádání 
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přípravných kurzů plavání pro gravidní ženy, za podmínky úhrady nákladů 

souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

 

420/8RM/2019 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic_____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

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

v souladu s odst. 4 § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky ve výši 65 000 Kč 

z rezervního fondu do fondu investic pro účely pořízení přístřešku pro návštěvníky 

na Dětském dopravním hřišti v Centru dopravní výchovy  

 

 

421/8RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov______________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  

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

 

 Poskytovatel dotace:  Nadace ČEZ  

Název dotačního programu: Podpora regionů 2019          

Název projektu:   Virtuální realita v knihovně    

Celkové náklady na projekt: 70 000  Kč 

Požadovaná výše dotace:  60 000  Kč    

Spolufinancování:   10 000  Kč  z příspěvku na provoz  

    Městské knihovny Havířov na rok 2019 

 

 

422/8RM/2019 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - změna zakladatelské listiny obchodní společnosti_____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost jednatelky společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem K Zámečku 243/2, 

Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534 paní Ivety Kočí Palkovské o provedení 

změn Zakladatelské listiny této společnosti  
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit dle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, u obchodní společnosti 

ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 25385534 (dále jen „společnost“)              

1. změny zakladatelské listiny společnosti uvedené v příloze č. 2 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti dle přílohy č. 3 

 

 

423/8RM/2019 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady_________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem K Zámečku 

243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „společnost ZÁMEK 

Havířov, s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatelku společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o svolání jednání jediného 

společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 

v termínu dne 27.5.2019 ve 13.30 hodin v salonku l. patro v budově Hotelu Zámek 

Havířov na adrese K Zámečku 246/3, Havířov-Město s tímto navrženým pořadem 

jednání: 

    1. Prezence 

    2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

    3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

a stavu jejího majetku za rok 2018 

    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou  

        osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 

    6. Zpráva dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
    - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 
    - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

za rok 2018 nebo o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty společnosti ZÁMEK 
Havířov, s.r.o. za rok 2018 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 
rok 2018 

- o výsledcích kontrolní činnosti 
    7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2018 

    8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2018,  

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku, nebo rozhodnutí 

o způsobu úhrady ztráty společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2018 

    9. Různé  

    

2. jednatelku a členy dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o účast  

na valné hromadě dne 27.5.2019 
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u k l á d á  
 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelce společnosti ZÁMEK Havířov,  

s.r.o.      

         Z: vedoucí OPS 

         T: 28.02.2019 
 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 27.5.2019 na odbor  

kancelář primátora v listinné podobě 

 

         Z: jednatelka ZÁMEK  

     Havířov, s.r.o. 

         T: 24.04.2019 

 

3. předat podepsané materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu dne 27.5.2019  

na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

 

         Z: jednatelka ZÁMEK  

                         Havířov, s.r.o. 

         T: 17.05.2019 

 

 

424/8RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady__________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník 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 „společnost MRA, 

s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatele společnosti MRA, s.r.o. o svolání jednání jediného společníka  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu 

dne 27.5.2019 ve 14.15 hodin v salonku l. patro v budově Hotelu Zámek Havířov 

na adrese K Zámečku 246/3, Havířov-Město s tímto navrženým pořadem jednání: 

    1. Prezence 

    2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

    3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího  

majetku za rok 2018 

    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou  

        osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 

    6. Zpráva dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o.   

    - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 

    - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2018 

    - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 

rok 2018 

    - o výsledcích kontrolní činnosti 
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    7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018 

    8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2018 

    9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2018,  

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

  10. Různé  

      

2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o. o účast na valné  

hromadě dne 27.5.2019 

 

u k l á d á  
 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelům a předsedovi dozorčí  

rady společnosti MRA, s.r.o.  

         Z: vedoucí OPS 

         T: 28.02.2019 
 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 27.5.2019  

na odbor kancelář primátora v listinné podobě 

 

         Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

         T: 24.04.2019 

 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 27.5.2019 na internetových  

stránkách společnosti MRA, s.r.o. 

 

Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

T: 24.04.2019 

 

4. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu dne 27.5.2019  

na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

 

         Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

         T: 17.05.2019 

 

  

425/8RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady____________  

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem 

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

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen 

„společnost HTS, a.s.“)  

 

ž á d á   

 

1. představenstvo společnosti HTS, a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu 

dne 27.5.2019 v 15:45 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu Zámek Havířov 

na adrese K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov,  s tímto navrženým pořadem valné 

hromady:  
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1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu 

jejího majetku za rok 2018 

5. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2018 a návrh na rozdělení 

zisku 

 

6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2018 

7. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

 o její kontrolní činnosti za rok 2018 

 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 

 o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 

 o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích 

mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2018 
8. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s. 

9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2018 

10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2018 včetně 

stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

11. Různé 

 

2. členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti HTS, a.s. o účast  

na valné hromadě dne 27.5.2019 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva  

společnosti HTS, a.s.      

                                                                                           Z: vedoucí OPS 

                                                                                           T: 28.02.2019 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 27.5.2019  

na odbor kancelář primátora v listinné podobě 

 

Z: představenstvo HTS, a.s. 

                                                                                T: 24.04.2019 

 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  27.5.2019   

na internetových stránkách společnosti HTS, a.s. 

 

                                                                               Z: představenstvo HTS, a.s. 

                                                                               T: 24.04.2019 
 

4. předat podepsané materiály k bodům 2 až 10 pořadu jednání valné hromady  

dne 27.5.2019 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

                                                                               

         Z: předseda předst. HTS, a.s.  

                            T: 17.05.2019 
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426/8RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady____________________  

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 

1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „společnost 

TSH a.s.“)  

 

ž á d á 

 

1. představenstvo společnosti TSH a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu  

dne 27.5.2019 v 15:00 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu Zámek Havířov 

na adrese K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov, s tímto navrženým pořadem valné 

hromady:  

 

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. 

ověřovatele zápisu  

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu 

jejího majetku za rok 2018 

5. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2018 a návrh na rozdělení 

zisku 

6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2018 

7. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 

 o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 

 o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích 

mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2018 

 o výsledcích kontrolní činnosti 
8. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018  

a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2018 

 

10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2018 včetně 

stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

11. Změna stanov společnosti 

12. Různé 

  

2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti TSH a.s. o účast na  

valné hromadě dne 27.5.2019 
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u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva  

společnosti TSH a.s.     

                                                                                           Z: vedoucí OPS 

                                                                                           T: 28.02.2019 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 27.5.2019  

na odbor kancelář primátora v listinné podobě 

        

Z: představenstvo TSH a.s.  

                                                                               T: 24.04.2019 
 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  27.5.2019  na internetových  

stránkách společnosti TSH a.s. 

                                                                               Z: představenstvo TSH a.s.  

                                                                               T: 24.04.2019 
 

4. předat podepsané materiály k bodům 2 až 11 pořadu jednání valné hromady  

dne 27.5.2019  na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

  

         Z: předseda předst. TSH a.s. 

                            T: 17.05.2019 

 

 

427/8RM/2019 - Svaz měst a obcí ČR – odvolání a jmenování zástupců města_________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

přehled zástupců města v orgánech, komisích a pracovních skupinách Svazu měst a 

obcí České republiky (dále jen „SMO ČR“) dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Předsednictvu SMO ČR 

1. v Energetické komisi jako zástupce statutárního města Havířova  

- odvolat pana Martina Janíka  

- jmenovat Ing. Josefa Kaplana  

2. ve Finanční komisi jako zástupce statutárního města Havířova  

- odvolat Ing. Bohumila Andrýska  

- jmenovat Ing. Marcelu Kasalíkovou 

3. v Regionální komisi jako zástupce statutárního města Havířova  

- odvolat Ing. Eduarda Heczka 

- jmenovat Ing. Bohuslava Niemiece 

4. v Sociálně – zdravotní komisi jako zástupce statutárního města Havířova 

- odvolat Bc. Moniku Havlíčkovou a Bc. Daniela Pawlase 

- jmenovat Mgr. Stanislavu Goreckou 

  



 
 

USNESENÍ 

z 8. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 18.02.2019 

48 

5. v Pracovní skupině pro problematiku sociálního začleňování jako  

zástupce statutárního města Havířova  

- odvolat Mgr. Michaelu Horňákovu 

- jmenovat Ing. Yvetu Břízovou 

6. v Komisi životního prostředí jako zástupce statutárního města Havířova  

    potvrdit Ing. Janu Návratovou 

7. v Pracovní skupině pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností  

jako zástupce statutárního města Havířova potvrdit Ing. Milana Menšíka 

 

 

428/8RM/2019 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 1___________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova ve znění 

Přílohy č. 1 s účinností od 5.3.2019 

 

           

429/8RM/2019 - „Zajištění plateb přes platební terminály“ - výjimka z čl. III. odst. 3 Zásad  

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění plateb přes 

platební terminály“ 

 

 

430/8RM/2019 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks ve správě  

ORJ 06 – Konvektomat elektrický s bojlerem Zanussi 20xGN 1/1 – typ 240157,  

rok pořízení 2002, pořizovací cena 303 181, 40 Kč a Skartovací stroj Ideál 4004 CC, 

rok pořízení 1995, pořizovací cena 146 424, 00 Kč a to v souladu se Zásadami 

hospodaření s majetkem města. 

                                                                                                 Z: vedoucí ORG 

                                                                                                 T: 31. 03. 2019 
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431/8RM/2019 - Změna realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)  

v roce 2019__________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit změnu rozpisu závazného ukazatele rozpočtu 

města Havířova OJ 8 na rok 2019 takto: 

1. Akce „Kruhový objezd Dlouhá tř. x Studentská x Okrajová“ (č. stavby 18042)  

ve finančním objemu 2 000 tis. Kč se nahrazuje akcí „Světelná signalizace 

křižovatky Dlouhá tř. x Studentská x Okrajová“ (č. stavby 18042) ve finančním 

objemu 3 500 tis. Kč 

2. Akce „Kruhový objezd ul. Anglická x U Nádraží x M. Pujmanové“ (č. stavby  

18043) ve finančním objemu 3 500 tis. Kč se nahrazuje akcí „Chytré a bezpečné 

křižovatky ve statutárním městě Havířov“ ve finančním objemu 2 000 tis. Kč 

 

 

432/8RM/2019 - MORYS s.r.o. – dohoda o smíru_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí odchylku v uzavírané dohodě o smíru 

se společnosti MORYS s.r.o., která spočívá v rozdělení výše první splátky na dvě 

částky z důvodu procesních a z důvodu vyšší právní jistoty, přičemž tato odchylka 

nemá vliv na změnu výše celkového plnění společností MORYS s.r.o. podle usnesení 

ZMH č. 94/4ZM/2019 ze dne 28.01.2019. 

 

   

433/8RM/2019 - Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 04.03.2019_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude 

konat dne 4. března 2019 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, dle upravené 

přílohy  

 

 

434/8RM/2019 - Rozhodnutí o pozastavení realizace investic do městské části Životice_________ 
 

Rada města Havířova  

 

p o z a s t a v u j e  
 

realizaci veškerých investic do městské části Životice vyjma nákladů na běžnou 

údržbu a opravy vzhledem k riziku oddělení městské části Životice, jež vychází  
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z aktivit spolku Životice sobě, z.s., IČ: 07813465, se sídlem Ovocná 317/4, Životice, 

736 01 Havířov, zapsanému pod sp. zn.: L 18342 vedenou u Krajského soudu  

v Ostravě, jelikož Rada města musí dle zákona o obcích ustanovení § 38 přistupovat 

k nakládání s veřejnými prostředky s péčí řádného hospodáře. 

 

 

435/8RM/2019 - Programové prohlášení Rady města Havířova_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Programové prohlášení Rady města Havířova ve volebním období 2018 – 2022  

dle přílohy. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Josef BĚLICA v. r.     Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

primátor města Havířova     náměstek primátora  

        pro ekonomiku a správu majetku 

 

 

 


