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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.01.2022  

 
3818/80RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 80. schůze RMH, konané dne 10. ledna 2022 

 
3819/80RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů ze 79. schůze RMH, konané dne 13. prosince 2021  

 
3820/80RM/2022 - Schválení pořadu 80. schůze RMH, konané dne 10. ledna 2022 

 
3821/80RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 80. RMH 

 
3822/80RM/2022 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     

 
3823/80RM/2022 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům       

 
3824/80RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností  

 
3825/80RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ  

Distribuce, a. s. 

 
3826/80RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s. 

 
3827/80RM/2022 - Výpůjčka části pozemků města k užívání při výstavbě sportovní haly 

 
3828/80RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2227, k. ú. Bludovice 

 
3829/80RM/2022 - Pronájem části pozemků města pro umístění Penguin boxů 

 
3830/80RM/2022 - Pronájem pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark - autocvičiště   

 
3831/80RM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá 

 
3832/80RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark              

 
3833/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Palackého, Podnikatelské centrum  

 
3834/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Lašská, ul. Jedlová 

 

3835/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – zdravotní středisko ul. Budovatelů 

 
3836/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída  

 
3837/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, MADA servis, s. r. o.  

 
3838/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – zdravotní středisko ul. Gagarina  

 
3839/80RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje části podniku  

 
3840/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Národní třída 1541/14a 

 
3841/80RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné  

soutěže – ul. Balzacova 
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3842/80RM/2022 - Snížení nájemného za pronájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída,  

společnost Příborský s. r. o.  

 

3843/80RM/2022 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím  

 
3844/80RM/2022 - Participativní rozpočet – pracovní skupina 

 
3845/80RM/2022 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  

červen až listopad 2021 

 
3846/80RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 174. - 178.  

 
3847/80RM/2022 - Sedmá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 

 
3848/80RM/2022 - Koncepce kultury města Havířova 2022-2030 – pracovní skupina 

 

3849/80RM/2022 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2021 

 
3850/80RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO 

 
3851/80RM/2022 - Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Balzacova Havířov od 1. 2. 2022 

 
3852/80RM/2022 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 1. 2022 – změna  

nařízení vlády 

 
3853/80RM/2022 - Funkční období výkonu práce na pracovním místě ředitelů 

 
3854/80RM/2022 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 

 
3855/80RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Radniční  

 
3856/80RM/2022 - Úklid budov – uzavření dodatků  

 
3857/80RM/2022 - Nákup antigenních testů 

 
3858/80RM/2022 - Projekt „IP LIFE“ – personální zajištění a Dohoda o partnerství             

 
3859/80RM/2022 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních  

pobytů v roce 2022 

 
3860/80RM/2022 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace 

 
3861/80RM/2022 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období  

04/2018 - 04/2022  

 
3862/80RM/2022 - „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (stavba č. 20093) – zahájení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
3863/80RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2022 

 
3864/80RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD 
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3865/80RM/2022 - Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2022  

a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
3866/80RM/2022 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2021  

ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 

 
3867/80RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací Městská 

knihovna Havířov   

 
3868/80RM/2022 - Žádost o prodloužení akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“  

pro školy na území Havířova  

 
3869/80RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
3870/80RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 
3871/80RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 

3872/80RM/2022 - Ceník prací vykonávaných MRA, s.r.o. 

 
3873/80RM/2022 - UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví 

města Havířov – 1. část“ - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 
3874/80RM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady 

společnosti  

 
3875/80RM/2022 - Sazebník úhrad na rok 2022 

 
3876/80RM/2022 - Městská realitní agentura - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení odměny jednatelů 

 
3877/80RM/2022 - Změna ve složení Občanské komise č. 4 pro část města  

Havířov – Prostřední Suchá RMH 

 
3878/80RM/2022 - Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 24.01.2022 

 
3879/80RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - volba členů orgánů společnosti  

 
3880/80RM/2022 - „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů-herní sestavy, pergola,  

dráhy“–souhlas s podmínkami zadávacího řízení, složením komise  
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U S N E S E N Í 
ze 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.01.2022  

 
3818/80RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 80. schůze RMH, konané dne 10. ledna 2022___ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 80. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 10. ledna 2022 

       Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 

 
3819/80RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů ze 79. schůze RMH, konané dne 13. prosince 2021  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu ze 79. schůze RMH, která se konala dne  

13. prosince 2021.  

 

 
3820/80RM/2022 - Schválení pořadu 80. schůze RMH, konané dne 10. ledna 2022___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 10. ledna 2022 

dle přílohy. 

 

 

3821/80RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 80. 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: 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3555/76RM/2021 Zřízení služebnosti k veřejnému osvětlení na ul. Nový  

Svět v Havířově Prostřední Suché 
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3574/76RM/2021 „Daňový poradce pro město Havířov“ - zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: dlouhodobé 

 

3870/56RM/2013 Navýšení náhrady za užívání silničních pozemků 

v majetku Moravskoslezského kraje 

1810/39RM/2020 Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na 

protidrogovou politiku města za rok 2019 

2727/61RM/2020 Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro 

rok 2021 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2903/64RM/2021 Předložení rozhodnutí k projektu „Otevřené a přívětivé 

město Havířov“ 

3185/69RM/2021 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

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

zhodnocení svěřeného majetku Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 

3409/73RM/2021 Zánik věcného břemene užívání pozemku parc. č. 1271  

k. ú. Havířov-město    

3557/76RM/2021 Zřízení služebnosti k lávce 3L přes Sušanku U Pošty –  

U Dvora 

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

opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední 

Suché 

3654/77RM/2021 Uzavření smlouvy o zajištění odpadového hospodářství 

3655/77RM/2021 Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2022 TSH a.s. 

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

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

3700/78RM/2021 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v části F objektu 

Radnice 

3734/78RM/2021 Smlouva č. 1190400114 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky 

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

nemovitých věcí  

3736/78RM/2021 Uzavření smluv o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení 

3737/78RM/2021 Uzavření smlouvy o provozování dešťové kanalizace 

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

grantového řízení „Oranžové hřiště 2021“ 

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

poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině pod 

názvem „Dětská skupina – Edisonka“ 



 
 

USNESENÍ 

ze 80. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.01.2022 

7 

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

zvýšení příspěvku na provoz 

3755/78RM/2021 Odpis pořizovacích nákladů zmařených nedokončených 

investic SSRZ Havířov 

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

Město a JSDH Havířov Životice 

3788/79RM/2021 Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, 

ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov 

3789/79RM/2021 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací  

od 1. 1. 2022 

3790/79RM/2021 Návrh nového znění Zásad hodnocení činnosti ředitelů a 

poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací 

3794/79RM/2021 Splašková kanalizace - Cena za převod odpadních vod 

kanalizací pro rok 2022 

3795/79RM/2021 Splašková kanalizace - Cena za stočné pro rok 2022 

3796/79RM/2021 Vodovodní řad Dukla - Cena za vodné pro rok 2022 

3797/79RM/2021 Uzavření smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou 

potřebu 

3798/79RM/2021 VZ/448/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro 

děti a mládež – 3.vyhlášení“– rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení 

3799/79RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas zřizovatele s uzavřením 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

3801/79RM/2021 Souhlas s podáním nabídky k převodu části činnosti SSmH 

– střediska Rehabilitace 

3802/79RM/2021 Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje zdraví 

3803/79RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 

„Zařízení ke sběru a úpravu železných a neželezných kovů 

- Sběrna SF - zemtrade s.r.o. – Havířov“ 

3804/79RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 

„Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – 

Frýdek Místek“ 

3808/79RM/2021 VZ/88/MRA/21 „Zajištění servisu bezpečnostních služeb“ 

– výběr dodavatele 

3813/79RM/2021 UŘ/441/MRA/21 – Rekonstrukce obytného domu na ul. 

Dlouhá 17, Havířov - rozhodnutí o námitkách 

3814/79RM/2021 VZ/87/MRA/21 „Tendr na provádění deratizace, 

dezinsekce a dezinfekce“– výběr dodavatele 

3817/79RM/2021 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 
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3822/80RM/2022 - 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. V. A., trvale bytem …………………………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3 v domě na ul. 

…………………………………., jehož nájemcem je její otec p. V. W. 

 

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

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

smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě  

na ul. …………………………………., jehož nájemkyní je p. R. D. 

 

    
3823/80RM/2022 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 27 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………………. s p. M. J., t. b.  

…………………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. M. J. a její druh p. L. C.  

předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. M. J. uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota   bude uhrazena splátkami  

ve výši 600,00 Kč/měsíc 

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

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

…………………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek   vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. F. F. uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota   bude uhrazena splátkami  

ve výši 700,00 Kč/měsíc 
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3824/80RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 1675,  

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

úhradu ve výši 4.062,50 Kč + DPH, dle GP č. 4473-19/2018 ze dne  

20. 10. 2021 ve prospěch pozemku parc. č. 2259/2, k. ú. Horní Těrlicko, jehož 

součástí je budova č. p. 954, k. ú. Horní Těrlicko, kterým ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ing. M. B. a Ing. M. B., oba bytem 

…………………………………., na dobu neurčitou  

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 966,  

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

úhradu ve výši 7.235,00 Kč + DPH, (o výměře 57,88 m2-graficky označeno 

v GP písmenem „A“) dle GP č. 5021-46/2021 ze dne 24. 8. 2021 a umístění 

kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 6.075,00 Kč + DPH, (o 

výměře 48,60 m2) dle GP č. 5036-55/2021 ze dne 7. 10. 2021 ve prospěch 

budovy č. p. 1178, která stojí na pozemku parc. č. 884/24, k. ú. Bludovice, 

kterou ke dni zřízení pozemkové služebnosti mají ve  vlastnictví Ing. P. K. a 

pan Marián M., oba bytem …………………………………., na dobu 

neurčitou  

 

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

č. 1604/1, 1642/3, 1642/18, k. ú. Šumbark, za účelem   umístění kanalizační 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 4.625,00 Kč + DPH, (o výměře 37,00 

m2-graficky označeno v GP písmenem „B“) dle GP č. 1976-15a/2020 ze dne 

9. 3. 2020 a umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

3.875,00 Kč + DPH, (o výměře 31,00 m2) dle GP č. 1976-15b/2020 ze dne 5. 

3. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 1642/26, k. ú. Šumbark, jehož součástí 

je budova č. p. 1295, kterým ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 

vlastníky Š. N., bytem …………………………………. a Bc. P. V., bytem 

………………………………….,  na dobu neurčitou  

 

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

č. 1604/1, 1642/3, 1642/18,1642/17 k. ú. Šumbark, za účelem umístění 

kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 4.125,00 Kč + DPH, (o 

výměře 33,00 m2-graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP č. 1976-

15a/2020 ze dne 9. 3. 2020 a umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 3.875,00 Kč + DPH, (o výměře 31,00 m2) dle GP č. 1976-

15b/2020 ze dne 5. 3. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 1642/27, k. ú. 

Šumbark, jehož součástí je budova č. p. 1296, kterým ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou vlastníky Š. N., bytem 

…………………………………. a Bc. P. V., bytem 

………………………………….,  na dobu neurčitou  
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5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 982,  

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

úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 6,00 m2-graficky označeno 

v GP písmenem „A“), umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.500,00 Kč + DPH, (o výměře 12,00 m2-graficky označeno v GP 

písmenem „B“), dle GP č. 4360-325b/2018 ze dne 23. 10. 2018 a  a za účelem 

umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH,  

(o výměře 14,00 m2) dle GP č. 4360-325a/2018 ze dne 23. 10. 2018  

ve prospěch pozemku parc. č. 651/6, k. ú. Dolní Datyně, jehož součástí je 

budova č. p. 218, kterým ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky 

R. O. a P. O., 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 5. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. až 5.                                                                                     

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06. 2022 

 

 

3825/80RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

města, a to parc. č. 2411/4, k. ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1x pojistkový pilíř v rámci stavby 

č. IV-12-8019267/1, Havířov, Hřbitovní č. parc. 2413, NNk za jednorázovou 

úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,40 m2 dle GP č. 2003-166/2020 

ze dne 17. 3. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města, a to parc. č. 2735, k. ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-

8020049/2, Dolní Suchá č. parc. 1420/1, příp. NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 3,00 m2 dle GP č. 1490-1021/2020 ze dne  

17. 9. 2021, na dobu neurčitou  
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3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města, a to parc. č. 4512, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

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

stavby č. IP-12-8025669/VB3, Havířov, Na Důlňáku č. parc. 4681/3, NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,40 m2 dle GP  

č. 2474-280/2021 ze dne 3. 11. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města, a to parc. č. 2045/1, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

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

stavby č. IP-12-8026193/VB2, Bludovice, Rodinná č. parc. 2055/5, NNk 

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 4,20 m2 dle GP  

č. 5018-414/2021 ze dne 3. 11. 2021, na dobu neurčitou  

 

5. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  

města, a to parc. č. 3737/1, 3751/8, 3727/1, k. ú. Havířov-město spočívající 

v zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční 

soustavy podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-

8018511/2, Havířov, Železničářů č. parc. 3731, NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 10,17 m2 dle GP č. 2501-14/2020 ze dne  

2. 11. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. až 5. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných  

břemen – služebností dle bodu 1. až 5. v souladu s tímto usnesením 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06. 2022 

 

 
3826/80RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města, a to parc. č. 284/14, 284/18, 

284/19, 285/1, 285/2, 379/1, 391/1, 1203/5, 1213/41, k. ú. Šumbark spočívající 

v zřízení, umístění, provozování, udržování a opravování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – HDPE trubky s optickými 
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kabely včetně související infrastruktury v rámci stavby číslo 11010-076216, 

název akce: RVDSL1911_M_T_HASU19-HASU1HR_OK za jednorázovou 

úhradu 41.370,00 Kč + DPH, o výměře 206,85 m2 dle GP č. 2020-134/2021 ze 

dne 23. 6. 2021, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti – CETIN 

a.s., se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2022 

 

 
3827/80RM/2022 - Výpůjčka části pozemků města k užívání při výstavbě sportovní haly_____ 

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

  

výpůjčku části pozemků parc. č. 2323 o výměře cca 2520 m2 a parc. č. 2326  

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

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

za účelem užívání pozemků při výstavbě sportovní haly a následného 

provozování a užívání za podmínek: 

a) smlouva o výpůjčce pozemku bude uzavřena na dobu určitou, od účinnosti  

smlouvy do doby majetkoprávního vypořádání  

b) stavba se nestane součástí vypůjčeného pozemku a zůstane v majetku  

společnosti HC Wolves Český Těšín z.s. 

c) společnost HC Wolves Český Těšín z.s. bude provozovat stavbu, provádět  

údržbu a opravy stavby na své náklady 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce pozemku    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu 

s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                    T: 28.02.2022      
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3828/80RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2227, k. ú. Bludovice__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části pozemku parc. č. 2227, k. ú. Bludovice o výměře cca 100 m2, panu 

T. N., bytem …………………………………. a panu J. P., bytem 

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

a udržování pozemku na dobu 10 let od 01.03.2022 s možností jejího 

prodloužení, za podmínek stanovených odborem komunálních služeb 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu 

s tímto usnesením 

   Z: vedoucí EO 

   T: 28.02.2022 

 

 
3829/80RM/2022 - Pronájem části pozemků města pro umístění Penguin boxů______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části pozemků parc. č. 2996/32, parc. č. 202/9 oba v k. ú. Bludovice  

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

TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28101766 

za účelem umístění Penguin boxů s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou od 01.03.2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční pronájem 

1 500,00 Kč + příslušná sazba daně, za podmínek stanovených odborem 

komunálních služeb 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o nájmu pozemku v souladu s tímto 

usnesením 

   Z: vedoucí EO 

   T: 28.02.2022 
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3830/80RM/2022 - Pronájem pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark – autocvičiště________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pronájem pozemku parc. č. 2469/38 o výměře 3 043 m2, k. ú. Šumbark za účelem 

využívání pozemku jako autocvičiště nebo cvičné plochy v rámci výuky 

autoškoly,  

 

1. pro provozovatele autoškoly společnost Autoškola Chmiel s.r.o.,  

Havířov-Podlesí, Karolíny Světlé 1359/24, IČO: 09261672  

 

2. pro provozovatele autoškoly E. O., 735 34, Stonava 1036,  

IČO: 11728884 

 

za těchto podmínek: 

-  na dobu neurčitou od 01.02.2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

-  za smluvní nájemné ve výši 3 000,00 Kč/ročně + příslušná sazba daně,  

splatné vždy k 31.01. kalendářního roku 

- nájemce je povinen dodržovat podmínky dle přílohy č. 1 – Provozní řád  

plochy na pozemku p. č. 2469/38, k. ú. Šumbark 

-  pozemek je současně pronajat dalším nájemcům za účelem užívání jako  

autocvičiště nebo cvičné plochy pro autoškoly. 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o nájmu  

pozemku    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy o nájmu pozemku v souladu s tímto 

usnesením                                                                                                                         

                                                                                                     Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                     T: 31.01.2022                 

                                                                       

 
3831/80RM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá_____ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc.  

č. 1195/1, nově dle geometrického plánu č. 3329-20/2021 označený jako 

pozemek parc. č. 1195/1 díl a, ostatní plocha, o výměře 8 m2, k. ú.  Prostřední 

Suchá, pod již postavenou garáží, paní Ing. M. P., 

…………………………………. 
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3832/80RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark_______________________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 

1494/14 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 61 m2, do společného jmění 

manželů H. E. a L. E., oba bytem …………………………………., za účelem 

scelení s navazujícím pozemkem v jejich vlastnictví, kupní cena je stanovena dle 

znaleckého posudku ve výši 22.220,00 Kč jako cena obvyklá a tato bude 

navýšena o náklady na vyhotovení posudku ve výši 5.300,00 Kč             

 

 
3833/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Palackého, Podnikatelské centrum_____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – nebytový prostor sloužící k podnikání, místnost 

č. 303 o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2 ve 3. 

nadzemním podlaží v Městském podnikatelském centru na ul. Palackého 689/2, 

Havířov-Město, p. D. A., bytem ………………………………….. Místnost bude 

využívat jako kancelář – zákaznická linka, za podmínek: 

- navržené nájemné za podnikatelskou plochu 524,00 Kč/m2/rok a za podíl  

společných prostor 55,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

 

3834/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Lašská, ul. Jedlová_________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnost v suterénu obytného domu  

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

………………………………….. Místnost bude využívat jako sklad pro 

vlastní potřebu, za podmínek: 

- navržené nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

2. pronájem části nemovité věci – nebytové prostory v 1. PP obytného domu  

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

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

a kancelář pro servis výtahů, za podmínek: 

- navržené nájemné 300,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
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3835/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – zdravotní středisko ul. Budovatelů_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 54,06 m2 v přízemí 

objektu zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Prostřední 

Suchá, nájemci Dětskému centru Pluto, příspěvková organizace  

(IČO: 08389624), k provozování zařízení pro děti a výslechová místnost dětí pro 

Policii ČR, od 01.02.2022, za podmínek: 

- měsíční nájemné činí 500,- Kč a měsíční zálohy na služby činí 2.000,- Kč, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

 
3836/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída_______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě o výměře 22 m2, p. D. K. Místnost 

bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- navržené nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

 
3837/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, MADA servis, s. r. o.____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě o výměře 23,88 m2, společnosti 

MADA servis, s. r. o. (IČO: 25871714). Prostory budou využívány jako sklad 

firmy, za podmínek: 

- navržené nájemné 300,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
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3838/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – zdravotní středisko ul. Gagarina_________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – nebytové prostory ve 2. NP zdravotního střediska 

na ul. Gagarina 1595/2b v Havířově-Podlesí. Podnikatelská plocha o výměře 

95,83 m2 a podíl společných prostor o výměře 17,21 m2, společnosti  

Renturi s. r. o. (IČ: 28405757). Prostory budou využívány jako očkovací 

centrum, za podmínek: 

- navržené nájemné za podnikatelskou plochu činí 1.236,00 Kč/m2/rok  

a za podíl společných prostor 229,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Obecný záměr schválen RMH č. 3478/74RM/2021ze dne 06.09.2021. 

 

 
3839/80RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje části podniku________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

k části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře 40,80 m2, 

nebytový prostor v suterénu obytného domu na ul. Krajní 1569/2, Havířov-

Podlesí, z nájemkyně p. E. H. (IČ: 87739615), na p. T. L. L.  

(IČ: 16592891) 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- nájemné 300,- Kč/m2/rok, 

- měsíční nájemné 1.234,- Kč (včetně DPH), měsíční zálohy 1.200,- Kč, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- účel: prodejna potravin 

 

 
3840/80RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Národní třída 1541/14a______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 61,04 m2 a podíl 

společných prostor o výměře 20 m2, v 2. NP objektu na ul. Národní třída 

1541/14a, Havířov-Město, p. T. H. (IČ: 08833486). Místnost bude využívat jako 

kancelář, za podmínek: 

- navržené nájemné 400,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 80. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.01.2022 

18 

3841/80RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné  

soutěže – ul. Balzacova____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory, garáž v suterénu 

obytného domu na ul. Balzacova 1186/10 v Havířově-Podlesí, o výměře 18 m2, 

nájemci Městské realitní agentuře, s. r. o. (IČ: 64084744) dohodou k 31.01.2022 
 

a 
 

záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory, garáž v suterénu 

obytného domu na ul. Balzacova 1186/10 v Havířově-Podlesí, o výměře 18 m2, 

formou veřejné soutěže, za podmínek: 

 

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

V nabídce uveďte svůj návrh výše nájemného (Kč/m2/rok). 

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

V nabídce uveďte souhlas s dobou pronájmu. 

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

V nabídce uveďte souhlas s uvedenou platbou, případně navrhněte jinou 

platbu (např. čtvrtletně, pololetně, ročně). 

4. V nabídce uveďte účel využití předmětné nemovité věci. 

5. Případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku  

na finanční vyrovnání po ukončení nájmu.  

V nabídce uveďte souhlas s touto podmínkou. 

 

 
3842/80RM/2022 - Snížení nájemného za pronájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída,  

společnost Příborský s. r. o.________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného nájemci společnosti Příborský s. r. o. (IČ: 08605726), na části 

nebytových prostor o výměře 100 m2 na částku 700,-Kč/m2/rok do doby 

provedení sanace prostor. Jedná se o nebytové prostory v přízemí obytného domu 

na ul. Dlouhá třída 474/25, Havířov-Město o celkové výměře 174,67 m2.  

Účel užívání jako prodejna masa, uzenin, sklad, večerka a bistro. 
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3843/80RM/2022 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím____________________  

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí, které byly po 
dobu udržitelnosti projektu vypůjčeny příspěvkovým organizacím a doba 
udržitelnosti projektu skončila ke dni 31. 12. 2021, a to: 
1. movitých věcí pořízených z dotačních prostředků v rámci projektu „Místní  

akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“, reg. č.: 
CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0008607 k aktivitě vzdělávací program Mladý 
farmář: 
a) Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki  

i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace, IČO: 70646066, se sídlem Horní 
Těrlicko, Přehradní 243, 735 42 Těrlicko:  
- záhon pozorovací, inv. číslo 000000077850, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  
- ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077856,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč, 

- ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077862,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077878, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077879, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077880, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- pařeniště, inv. číslo 000000077886, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  
- kompostér, inv. číslo 000000077892, v účetní ceně 11.979,00 Kč 

b) Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600, se sídlem Kapitána Jasioka 
685/57, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá: 
- záhon pozorovací, inv. číslo 000000077847, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  
- ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077853,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077859,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077869, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077870, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077871, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- pařeniště, inv. číslo 000000077883, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  
- kompostér, inv. číslo 000000077889, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 

c) Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  
organizace, IČO: 70958122, se sídlem 1. máje 956/10a, 736 01  
Havířov-Město: 
- záhon pozorovací, inv. číslo 000000077846, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  
- ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077852,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077858,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,   

- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077866, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077867, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077868, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- pařeniště, inv. číslo 000000077882, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  
- kompostér, inv. číslo 000000077888, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 
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d) Mateřská škola Havířov–Město Radniční 7/619, IČO: 61988715,  
se sídlem Radniční 619/7, 736 01 Havířov-Město: 
- záhon pozorovací, inv. číslo 000000077848, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  
- ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077854,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077860,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077872, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077873, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077874, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- pařeniště, inv. číslo 000000077884, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  
- kompostér, inv. číslo 000000077890, v účetní ceně 11.979,00 Kč 

e) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  
organizace, IČO: 48805271, se sídlem Na Nábřeží 1374/49, 736 01 Havířov-
Město: 
- záhon pozorovací, inv. číslo 000000077844, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  
- ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077851,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077857,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077863, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077864, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077865, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- pařeniště, inv. číslo 000000077881, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  
- kompostér, inv. číslo 000000077887, v účetní ceně 11.979,00 Kč 

f) Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, 735 43, IČO: 75026953, se sídlem 
Školní 11, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína: 
- záhon pozorovací, inv. číslo 000000077849, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  
- ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077855,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077861,  
v účetní ceně 10.769,00 Kč,  

- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077875, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077876, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077877, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
- pařeniště, inv. číslo 000000077885, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  
- kompostér, inv. číslo 000000077891, v účetní ceně 11.979,00 Kč 

2. movitých věcí pořízených z dotačních prostředků v rámci projektu „Místní  
akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“, reg. č.: 
CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0008607 k aktivitě EEG biofeedback: 
a) Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165, se sídlem Jarošova 851/33, 736 01 
Havířov-Šumbark: 
- notebook, inv. číslo 000000076386, v účetní ceně 32.670,00 Kč, 
- LCD monitor, inv. číslo 000000076399, v účetní ceně 6.050,00 Kč, 
- software pro biofeedback stanici, inv. číslo 000000076402,  
v účetní ceně 56.870,00 Kč, 

- židle kancelářská, inv. číslo 000000076412, v účetní ceně 2.151,00 Kč, 
- věšák W24 chrom, inv. číslo 000000076416, v účetní ceně 1.473,00 Kč,  
- stůl kancelářský, inv. číslo 000000076419, v účetní ceně 3.507,00 Kč, 
- křeslo Optima béžové, inv. číslo 000000076421, v účetní ceně 4.717,00 Kč 
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b) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO: 48805271, se sídlem Na Nábřeží 1374/49, 736 01 Havířov-

Město: 

- notebook, inv. číslo 000000076390, v účetní ceně 32.670,00 Kč, 

- LCD monitor, inv. číslo 000000076400, v účetní ceně 6.050,00 Kč, 

- software pro biofeedback stanici, inv. číslo 000000076405,  

v účetní ceně 56.870,00 Kč, 

- židle kancelářská, inv. číslo 000000076415, v účetní ceně 2.151,00 Kč, 

- věšák W24 chrom, inv. číslo 000000076418, v účetní ceně 1.473,00 Kč,  

- stůl kancelářský, inv. číslo 000000076420, v účetní ceně 3.507,00 Kč, 

- křeslo Optima béžové, inv. číslo 000000076422, v účetní ceně 4.717,00 Kč 

 

 
3844/80RM/2022 - Participativní rozpočet – pracovní skupina___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ustavení pracovní skupiny pro participativní rozpočet města Havířova  

 

j m e n u j e 

 

členy pracovní skupiny pro participativní rozpočet města Havířova: 

 

Odbor komunálních služeb:  Ing. Iveta Grzonková,  

vedoucí odboru komunálních služeb 

Ing. Roman Hučík,   

 referent odboru komunálních služeb 

Odbor životního prostředí:  Ing. Jana Návratová,  

vedoucí odboru životního prostředí  

      Ing. Jan Smola, vedoucí oddělení  

ekologie krajiny, ochrana přírody 

      Ludmila Hirmerová, referent oddělení  

ochrany ZPF    

Odbor územního rozvoje:    Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení  

investic územního rozvoje 

Odbor školství a kultury:  Andrea Miavcová, investiční referent  

odboru školství a kultury   

      Gabriela Jandová, investiční referent  

odboru školství a kultury                                                    

Ekonomický odbor:   Ing. Lucie Fukalová,  

vedoucí ekonomického odboru 

          Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení 

 rozpočtu a energetiky 

     Jana Moldrzyková, referent oddělení  

správy majetku       

Odbor stavebního řádu   

a památkové péče:    Ivo Lipina, úředník odboru stavebního  

řádu a památkové péče 
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Správa sportovních    

a rekreačních zařízení:   Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce,  

ředitel SSRZ 

Jan Veselý, vedoucí střediska koupaliště  

a hřiště SSRZ 

Radim Kalus, vedoucí střediska  

Víceúčelové haly SSRZ 

 

 
3845/80RM/2022 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  

červen až listopad 2021____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného 

rozpočtu města Havířova, které byly realizované v období červen až listopad 

2021 u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu 

 

 
3846/80RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 174. - 178._  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 174. – 178., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 173. – 178. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2021: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 668 732,60 tis. Kč 

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

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

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

 tř. 4 - přijaté transfery 1 366 351,56 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 112 119,45 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 600 781,96 tis. Kč 

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

 odbor školství a kultury 18 754,08 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje  643 413,68 tis. Kč 

 odbor organizační  320 650,78 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 370,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 346 996,73 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 104 612,72 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 139 048,03 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 999,72 tis. Kč 
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b) příspěvky organizacím 511 337,49 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 142,67 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,91 tis. Kč 

 MŠ ČSA 909,62 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 64,36 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 344,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 131,74 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 230,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 119,74 tis. Kč 

 MŠ Lípová 2 181,98 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 67,96 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 227,70 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,65 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 955,81 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 70,25 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 169,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,92 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 943,42 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 92,27 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 670,48 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,83 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 140,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,11 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 030,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 87,28 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 015,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,78 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 930,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 105,33 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 1 058,05 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 140,63 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 233,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,66 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 885,08 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,73 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 236,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 500,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 12 230,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 501,29 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 615,45 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 4 223,44 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 297,30 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 447,73 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 676,31 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,52 tis. Kč 
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 ZŠ Kpt. Jasioka 3 518,57 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,40 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 285,90 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 84,95 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 978,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 88,21 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 8 039,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 62,43 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 503,49 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 880,00 tis. Kč 

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

      z toho: investiční příspěvek 662,10 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 852,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 76,59 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 030,41 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 73,97 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 162,63 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 061,25 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 617,13 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 95 713,50 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 636,15 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 524,32 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 

30 688,29 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 88,02 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 68 793,23 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 132,73 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

72 368,87 tis. Kč 

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

 Ostatní dotace a dary 54 082,00 tis. Kč 

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

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

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

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

 

 
3847/80RM/2022 - Sedmá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

sedmou úpravu odpisových plánů na rok 2021 příspěvkových organizací 

zřízených městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů  

po této úpravě činí 49 542 456,26 Kč. 
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3848/80RM/2022 - Koncepce kultury města Havířova 2022-2030 – pracovní skupina________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ustavení pracovní skupiny pro zpracování „Koncepce kultury města Havířova 

2022-2030“ 

 

j m e n u j e 

 

členy pracovní skupiny pro zpracování „Koncepce kultury města Havířova  

2022-2030“: 

 

za město: 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

MgA. Jaroslav Kocián, zastupitel města Havířova 

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury MMH 

Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit MMH 

Irena Skořepová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit MMH 
 

za kulturní a letopiseckou komisi RMH: 

Iveta Kočí Palkovská, předsedkyně komise kulturní a letopisecké  
 

za příspěvkové organizace statutárního města Havířova: 

Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka Městského kulturní střediska Havířov 

Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka Městské knihovny Havířov 

Bc. Eva Kiedroňová, ředitelka ASTERIXU střediska volného času Havířov 

 

za umělecké školy: 

Ing. A. M., ředitelka Základní umělecké školy Leoše Janáčka  

MgA. T. K., ředitelka Základní umělecké školy Bohuslava Martinů 

 

za subjekty z kulturní oblasti působící na území města Havířova: 

Ing. P. Ch., předseda Místní skupiny PKOS v Havířově-Bludovicích 

M. S., jednatel VIKING AGENCY s.r.o. 

S. L. M., OSVČ, Galerie Krystal 

Mgr. J. J., ředitel ZŠ a MŠ Těrlicko 
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3849/80RM/2022 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2021___________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

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

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1. Mgr. R. T.  

- jmenovaná obdrží ocenění za obětavost a vstřícnost v rámci svého  

vysokého pracovního nasazení, a to nejen v době vyhlášení 

pandemického stavu 

2. M. K. 

- jmenovaná za dlouhodobě obětavou a nadstandardní péči o klienty 

Chráněného bydlení 

3. J. M.  

- jmenovaný obdrží ocenění za dobrovolnickou činnost v době  

vyhlášení pandemického stavu, zejména za pomoc zdravotníkům při 

administrativních činnostech v Nemocnici Havířov 

4. Mgr. H. M., MBA 

- jmenovaná obdrží ocenění za mimořádné pracovní nasazení a vedení  

kolektivu nově vzniklého očkovacího centra OČKO, provozovaného 

havířovskou nemocnicí v době vyhlášení pandemického stavu 

- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1. Sociální služby města Havířova – Domácí zdravotní péče 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobě kvalitní a laskavou  

péči k pacientům a rovněž za vysoké pracovní nasazení v době 

vyhlášení pandemického stavu  

2. Kolektiv samosprávy Centra volnočasových aktivit v Havířově odboru  

sociální věcí Magistrátu města Havířova 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobou, vždy vstřícnou  

  a obětavou práci v Centru volnočasových aktivit 

b) Kulturní oblast – kategorie: 

- „Osobnost kultury“ 

1. I. K. P.     

    - jmenovaná obdrží ocenění za významný přínos v oblasti kultury,  

především za práci s mladými talenty a za vynikající reprezentaci 

města Havířova na národní a mezinárodní úrovni 

2. N. V. 

    - jmenovaný obdrží ocenění za významný rozvoj městského  

kreativního umění  

- „Osobnost kultury“ – kolektiv 

  Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. 

 - jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobý rozvoj folklórních  

tradic a uchování lidových písní mladou generací 
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c) Sportovní oblast – kategorie  

- „Sportovec roku“ – s členěním dle skupin: 

- žáci – jednotlivci 

1. N. F. (dálkové plavání, Plavecký klub Havířov z.s.)  

 - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 

2. M. F. (softtenis, První softtenisový klub Havířov, z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové a mezinárodní úrovni 

3. T. S. (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 

4.  M. Š. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu  

Havířov, z.s.) 

   - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové a mezinárodní úrovni 

- dorost – jednotlivci 

1. Š. B. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

na republikové a mezinárodní úrovni 

 2. A. J. (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové a mezinárodní úrovni 

3. E. K. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding  

Havířov z.s.) 

 - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

na republikové úrovni 

4. J. V. D. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding  

Havířov z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 

- junioři – jednotlivci 

1. K. S. (wakeboarding, Vodní lyžování  

a wakeboarding Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 

2. T. K. S. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding  

Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 

- junioři – družstvo 

Juniorská skupina Voltiže Duha, z. s. (voltiž, Voltiž Duha z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 

- dospělí – jednotlivci  

1. P. D. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 
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2. K. H. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding  

Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 

3. K. Š. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu  

Havířov, z.s.) 

     - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 

- dospělí – družstvo 

1. Družstvo bridže (bridž, Bridžový spolek Havířov) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na republikové úrovni 

 2. Družstvo dálkových plavců (dálkové plavání, Plavecký klub  

Havířov z.s.)  

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města   

   Havířova na republikové úrovni 

- „Trenér“ 

1. D. D. (sportovní tanec, Taneční skupina LIMIT DANCE  

  CORPORATION Havířov, z.s.)  

   - jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou úspěšnou choreografickou  

práci a dosahování úspěšných výsledků svých svěřenců v tanečních 

soutěžích 

2. K. P. (voltiž, Voltiž Duha z.s.) 

      - jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou trenérskou práci a dosahování  

        úspěšných výsledků svých svěřenců ve voltiži a paravoltiži 

3. Mgr. P. M. (dálkové plavání, Plavecký klub Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných  

výsledků v práci s plavci 

- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 

P. M. (fotbal, FK Gascontrol Havířov, z.s.) 

   - jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní aktivní práci ve prospěch  

havířovského fotbalu, dlouhodobou práci s mládeží a úsilí o rozvoj sportu 

ve městě Havířově. 

II. udělení Ceny města Havířova za rok 2021  

MUDr.  H. C. za dlouhodobý přínos pro Nemocnici Havířov, zejména za 

zkvalitnění péče o malé pacienty a rovněž za lidský a vstřícný přístup 

k malým pacientům a jejich rodinám a blízkým 

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  
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3850/80RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

  

- věcný dar ve výši 3 290,00 Kč od společnosti „LEPORELO children“ o.p.s.,  

Mládežnická 1564/11, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362–17 ks knih 

 

- finanční dar ve výši 3 240,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

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

školního stravování 1 znevýhodněného žáka školy ve školním roce 

2021/2022, a to od 3. 1. 2022 do 30. 6. 2022 

 

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

IČO: 61988723 

 

finanční dar ve výši 1 080,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

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

školního stravování 2 znevýhodněných žáků školy ve školním roce 2021/2022,  

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

 

3. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 

 

finanční dar ve výši 18 090,00 Kč od zákonných zástupců dětí na nákup hraček 

pod stromeček 

 

 
3851/80RM/2022 - Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Balzacova Havířov od 1.2.2022____ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat nově jmenované ředitelce Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 

2/1190, IČO: 61988685 paní Mgr. I. P. od 1. 2. 2022 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov-Podlesí 

Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 paní Mgr. I. P.  

        

   Z: vedoucí OŠK 

T: leden 2022 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 80. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.01.2022 

30 

3852/80RM/2022 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 1. 2022 – změna  

nařízení vlády____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 13. 12. 2021 č. 3789/79RM/2021 ve věci 

stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol, 

jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov a ředitelům příspěvkových 

organizací Městské kulturní středisko Havířov, Městská knihovna Havířov  

a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, a to od 1. 1. 2022  

dle přílohy č. 1, 2 a 3 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov, a to od 1. 1. 2022 dle přílohy č. 1 a 2  

 

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury: 

1. vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací  

zapsaných v rejstříku škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov  

2. oznámit ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol,  

jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov a příspěvkových organizací 

Městské kulturní středisko Havířov, Městská knihovna Havířov a Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, rozhodnutí Rady města Havířova 

o zrušení usnesení číslo 3789/79RM/2021 ze dne 13. 12. 2021 

 

Z: vedoucí OŠK 

         T: leden 2022 

 

 
3853/80RM/2022 - Funkční období výkonu práce na pracovním místě ředitelů______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

1. uplynutí období výkonu práce Mgr. D. S.na pracovním místě  

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Žákovská 

1/1006, okres Karviná, IČO: 62331230 ke dni 31. 3. 2022 a automatické 

prodloužení funkčního období s účinností od 1. 4. 2022 

 

2. uplynutí období výkonu práce MVDr. M. S. na pracovním místě  

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark Školní 

1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149  

ke dni 31. 7. 2022 a automatické prodloužení funkčního období s účinností  

od 1. 8. 2022 
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u k l á d á 

 

1. vyhotovit oznámení o pokračování výkonu práce na pracovním místě ředitele  

příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006, 

okres Karviná, IČO: 62331230 Mgr. D. S. s účinností od 1. 4. 2022 

2. vyhotovit oznámení o pokračování výkonu práce na pracovním místě ředitele  

příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres 

Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149 s účinností od 1. 8. 2022 

       

Z: vedoucí OŠK 

         T: 31. březen 2022 

                   31. červenec 2022 

 

 
3854/80RM/2022 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci Základní 

škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, 

IČO: 48805271 

 

RENAULT MASTER III, Furgon FT / I1h1p1, rok výroby 2012 v pořizovací 

ceně 460 710,00 Kč včetně DPH, účetní zůstatková cena k 31. 12. 2021  

činí 0,00 Kč 

 

  
3855/80RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Radniční_______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, 

IČO: 61988715 

 

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

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

fondu investic ve výši 94 000,00 Kč na výměnu vstupních AL dveří na 

odloučeném pracovišti na ul. Resslova 2/497, Havířov-Město 
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3856/80RM/2022 - Úklid budov – uzavření dodatků____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádosti společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, 702 00  

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25368907, na zvýšení ceny za úklidové 

služby poskytované na základě smlouvy č. 913/ORG/07, č. 243/ORG/11  

a 194/ORG/17 týkající se prostor Magistrátu města Havířova; č. 8-3/2012 

týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, 

Smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové 

organizace Sociální služby města Havířova a Smlouvy o dílo 31/06/OS ze dne 

22. 6. 2006 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní 

středisko Havířov 

 

2. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 8-3/2012 ze dne 12. 4. 2012 týkající  

se úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov  

se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní 

316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu zákonného zvýšení minimální 

mzdy zvýšena od 1. 2. 2022 paušální měsíční cena za úklid o částku 15 227,00 

Kč bez DPH (18 424,67 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena o částku 

182 724,00 Kč bez DPH (221 096,04 Kč včetně DPH)  

 

3. uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2009 s účinností ode  

dne 1. 3. 2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální 

služby města Havířova se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem  

Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým bude 

z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena od 1. 2. 2022 paušální 

měsíční cena za úklid o částku 4 953,00 Kč bez DPH (5 993,13 Kč včetně 

DPH), tzn. paušální roční cena o částku 59 436,00 Kč bez DPH  

(71 917,56 Kč včetně DPH) 

 

4. uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo 31/06/OS ze dne 22. 6. 2006 týkající  

se úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov 

se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní 

316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu zákonného zvýšení minimální 

mzdy zvýšena od 1. 2. 2022 paušální měsíční cena za úklid  

o částku 16 791,00 Kč bez DPH (20 317,11 Kč včetně DPH), tzn. paušální 

roční cena o částku 201 492,00 Kč bez DPH (243 805,32 Kč včetně DPH)  

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 913/ORG/07, kterým bude od 1. 2. 2022  

z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka 

za úklidové služby o 8 924,59 Kč bez DPH (roční paušální částka  

o 107 095,08 Kč bez DPH) 
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2. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 243/ORG/11, kterým bude od 1. 2. 2022  

z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka 

za úklidové služby o 328,52 Kč bez DPH (roční paušální částka  

o 3 942,24 Kč bez DPH) 

 

3. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 194/ORG/17, kterým bude od 1. 2. 2022  

z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka 

za úklidové služby o 641,89 Kč bez DPH (roční paušální částka  

o 7 702,68 Kč bez DPH)  

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 6  

ke smlouvě č. 913/ORG/07 ze dne 28. 12. 2007 

 

2. vedoucí organizačního odboru podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě  

č. 243/ORG/11 ze dne 5. 4. 2011 a podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě  

č. 194/ORG/17 ze dne 20. 3. 2017      

       Z: vedoucí ORG 

   T: 31.01.2022 

 

 
3857/80RM/2022 - Nákup antigenních testů___________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
u k l á d á 

 

vedoucí organizačního odboru dodržet při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu na nákup antigenních testů pro testování zaměstnanců Magistrátu města 

Havířov pouze postupy stanovené v článku II odst. 1., 6., 7., 8.,15. a 16.  

a v článcích IV a VIII Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 v případě vydání 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které uloží 

zaměstnavatelům zvýšit četnost plošného testování zaměstnanců 

 

               

3858/80RM/2022 - Projekt „IP LIFE“ – personální zajištění a Dohoda o partnerství____            

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

personální zajištění projektu „IP LIFE for Coal Mining Lanscape Adaptation“ 

zaměstnanci Magistrátu města Havířova dle důvodové zprávy 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 80. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.01.2022 

34 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit Dohodu o partnerství s Moravskoslezským krajem k projektu „IP LIFE 

for Coal Mining Landscape Adaptation“, č. j. LIFE20 IPC/CZ/000004, který je 

spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z programu 

LIFE“, sub-programme „Climate action“ dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

pověřit primátora města podpisem Dohody o partnerství k projektu IP LIFE for 

Coal Mining Landscape Adaptation ve znění přílohy č. 1 

      

   Z: vedoucí ORG 

   T: 1/2022 

 

  
3859/80RM/2022 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních  

pobytů v roce 2022________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

 s c h v a l u j e 

 

rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením, osamělých seniorů 

a rekondiční pobyty seniorů  

- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1  

s plánovaným rozpočtem 2 500 000,00 Kč  

 

u k l á d á  

 

1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním  

postižením a osamělých seniorů      

Z: vedoucí OSV, 

            ředitelka SANTÉ  

T: duben až říjen 2022 

 

2. zajistit realizaci rekondičních pobytů seniorů  

 

Z: vedoucí OSV  

T: květen až říjen 2022 

 

3. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů  

osob se zdravotním postižením, osamělých seniorů a rekondičních pobytů 

seniorů  

Z: vedoucí OSV 

T: od března 2022 
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3860/80RM/2022 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti a přijetí účelové dotace na výkon sociální práce ze státního 

rozpočtu na rok 2022   

 

p o v ě ř u j e 

 

tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka  

- podpisem žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

- k úkonům konaným v rámci dotačního řízení pro poskytování příspěvku ze  

státního rozpočtu na výkon sociální práce v roce 2022 dle přílohy č. 1  

 

                                                                                                                  Z: vedoucí OSV 

                                                                                                                  T: leden 2022 

 

k o n s t a t u j e 

 

skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova  

je výkon sociální práce dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  

ve znění pozdějších předpisů, v roce 2022 zajišťován 12 sociálními pracovníky 

oddělení sociálních služeb, 0,5 úvazkem vedoucí oddělení sociálních služeb  

a 0,25 úvazkem vedoucí odboru 

 

 
3861/80RM/2022 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období  

04/2018 - 04/2022_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit projednanou Zprávu o uplatňování Územního plánu Havířov za období 

04/2018 – 04/2022, včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 6 Územního 

plánu Havířov v rozsahu zadání změny, v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. 

e), § 47 odst. 5, § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) a za použití § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 stavebního zákona 

pořídit tuto změnu Územního plánu Havířov vyplývající ze Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 ve zkráceném postupu 

v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu 

vzít na vědomí způsob vyhodnocení došlých písemností při projednání návrhu 

Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 2 tohoto 

materiálu 
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3862/80RM/2022 - „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (stavba č. 20093) – zahájení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

práce „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (stavba č. 20093) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládané zahájení: ode dne účinnosti smlouvy 

(zveřejnění smlouvy       

v registru – předpoklad první 

polovina měsíce března 2022) 

    termín dokončení: nejpozději do 120 dnů ode dne 

účinnosti smlouvy   

6. hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena  

 v Kč bez DPH 

 

7. základní způsobilost: 

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 

3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

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

3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých za 

posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení objednatele o 

řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací 
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v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud 

prokáže poskytnutí min.: 

3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky byla výstavba 

komunikace s asfaltobetonovým povrchem v minimální hodnotě 1.500.000 

Kč bez DPH/1 stavba 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

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

v oboru dopravní stavby, nebo pozemní stavby pro stavbyvedoucího i 

zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat 

odborné vedení provádění stavby 

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 stavebních zakázek, přičemž 

předmětem každé zakázky musela být výstavba komunikace 

s asfaltobetonovým povrchem v minimální hodnotě 1.500.000 Kč bez 

DPH/1 zakázce 

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 30 000 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2.000.000 Kč  

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „In-line 

ovál, Havířov - Šumbark“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „In-line ovál, Havířov - Šumbark“  

 

Z: vedoucí OÚR  

T: 01/2022 
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3863/80RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2022 

 

Rada města Havířova                                                              

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o ceně tepla pro rok 2022 od Havířovské teplárenské společnosti, a.s. 

 

 
3864/80RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD____________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD, IČO: 27832813, 

příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem Havířov, 

IČO: 00317985: 

 

1. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

      název operačního programu:   Pro region 

      název projektu:   Havířovský májový den  

    požadovaná výše dotace:  200 000,00 Kč 

    spolufinancování: spoluúčast žadatele MKS Havířov bude 

 hrazena z příspěvku na provoz  

 pro rok 2022 

 

2. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

      název operačního programu:   Pro region 

     název projektu:   Den - pro děti, historie, barev,  

pro všechny  

    požadovaná výše dotace:  200 000,00 Kč 

spolufinancování:   spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku na provoz   

pro rok 2022 

 

3. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

      název operačního programu:   Pro region 

    název projektu:   Léto s pohádkou 

    požadovaná výše dotace:  200 000,00 Kč 

    spolufinancování: spoluúčast žadatele MKS Havířov bude 

 hrazena z příspěvku na provoz  

 pro rok 2022 
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4. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

      název operačního programu:   Pro region 

      název projektu:   Hudební léto 

    požadovaná výše dotace:  200 000,00 Kč 

    spolufinancování: spoluúčast žadatele MKS Havířov bude  

 hrazena z příspěvku na provoz  

 pro rok 2022 

 

5. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

      název operačního programu:   Pro region 

      název projektu:   Vánoční městečko  

    požadovaná výše dotace:  200 000,00 Kč 

    spolufinancování: spoluúčast žadatele MKS Havířov bude 

 hrazena z příspěvku na provoz  

 pro rok 2022 

 

 
3865/80RM/2022 - Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2022  

a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, přijetí účelové dotace z rozpočtu obce Těrlicko ve výši 10 000 Kč 

a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, 

 

p o v ě ř u j e  

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Těrlicko. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: leden 2022 

 

 
3866/80RM/2022 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2021  

ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov_______________ 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

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

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město úpravu závazných ukazatelů 

nákladových účtů o 9.895 tis. Kč na rok 2021 
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3867/80RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací Městská 

knihovna Havířov________________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

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

 

Poskytovatel grantu:  Nadace OKD  

Název grantového programu: Pro region         

Název projektu:   Kulturní a vzdělávací aktivity pro seniory    

Celkové náklady na projekt: 22 000,00 Kč 

Požadovaná výše grantu: 17 000,00 Kč    

Spolufinancování:  5 000,00 Kč    z příspěvku na provoz Městské  

    knihovny Havířov pro rok 2022 

 

  
3868/80RM/2022 - Žádost o prodloužení akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“  

pro školy na území Havířova_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

akce „Propagace sportovišť SSRZ Havířov“ pro školy na území statutárního 

města Havířova do 30. 6. 2023. 

 

 
3869/80RM/2022 - 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. 21, vel. 1+1 v ulici 1.máje 959/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

b) Byt č. 25, vel. 1+1 v ulici 1.máje 959/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 
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c) Byt č. 34 vel. 1+1 v ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

 

d) Byt č. 9 vel. 0+2 v ulici Jurije Gagarina 1506/26, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

 

e) Byt č. 24, vel. 0+2 v ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

f) Byt č. 4, vel. 0+2 v ulici 17. listopadu 1105/24, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

 

g) Byt č. 13 vel. 1+2 v ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

 

h) Byt č. 8 vel. 1+2 v ulici U Lesa 281/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………,  

3. ……………………, 

 

i) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1089/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

j) Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Bludovická 759/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

k) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Bludovická 758/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

l) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 900/20, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

m) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Jožky Jabůrkové 976/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

 

n) Byt č. 19, vel. 1+2 v ulici Lipová 717/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 
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o) Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Čajkovského 833/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

p) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Lašská 1147/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

q) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Uzavřená 1015/11, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

r) Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Česká 1202/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

 

s) Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Husova 545/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………,  

3. ……………………, 

 

t) Byt č. 2 vel. 1+2 v ulici Jurije Gagarina 1508/22, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………,  

3. ……………………, 

 

u) Byt č. 2, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1201/36, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. ……………………, 

 

v) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1101/79, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………,  

3. ……………………, 

 

w) Byt č. 46, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov – Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

x) Byt č. 38, vel. 1+2 v ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

y) Byt č. 3, vel. 1+2 v ulici Mládí 1100/10, Havířov – Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
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z) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici 1.máje 870/14, Havířov – Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

 

aa) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Tolstého 937/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

bb) Byt č. 9 vel. 1+3 v ulici Národní třída 964/31, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

cc) Byt č. 18 vel. 1+3 v ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

dd) Byt č. 26, vel. 1+3 v ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………,  

3. ……………………, 

 

ee) Byt č. 29, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

ff) Byt č. 4 vel. 1+3 v ulici K.V. Raise 1084/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

gg) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Studentská 1154/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

hh) Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici Moravská 428/25, Havířov – Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

jj) Byt č. 3, vel. 1+4 v ulici Horymírova 1173/2, Havířov – Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
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p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

 

 
3870/80RM/2022 - 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 15. 12. 2021 dle přílohy č. 1  

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

 

 
3871/80RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 31. 1. 2022 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
3872/80RM/2022 - Ceník prací vykonávaných MRA, s.r.o.______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

změnu hodinových sazeb stanovených v bodě 3 písm. b) Přílohy č. 3 k Příkazní 

smlouvě o správě svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017  

ze dne 28. 12. 2017, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 8. 3. 2021, uzavřené mezi 

statutárním městem Havířov a společností Městská realitní agentura, s.r.o.,  

s účinností od 1. 1. 2022 dle přílohy č. 1   
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru oznámit společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.  

v písemné formě stanovení hodinových sazeb dle tohoto usnesení 

 

Z: vedoucí EO 

T: 14.01. 2022 

 

 
3873/80RM/2022 - UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví 

města Havířov – 1. část“ - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku VII. odst. 6 Smlouvy o dílo 

č. 847/MRA/20 ze dne 26.01.2021 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 1. část“, a s tím 

související snížení ceny díla o částku 8.903,85 Kč bez DPH, tj. z původní ceny 

díla podle závazného rozpočtu ve výši 22.387.883,00 Kč bez DPH  

na částku 22.378.979,15 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 847/MRA/20 ze dne 26.01.2021 

na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve 

vlastnictví města Havířov – 1. část“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení se 

společností LIFT SERVIS WORK s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, Nové 

Město, 735 06 Karviná, IČO: 07588399 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 847/MRA/20 ze dne 26.01.2021 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 847/MRA/20  

ze dne 26.01.2021 

   Z: vedoucí investičně- 

        provozního odboru 

        MRA, s.r.o. 

   T: 17.01.2022 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                                                                                                  



 
 

USNESENÍ 

ze 80. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.01.2022 

46 

3874/80RM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. - návrh zástupce města do dozorčí  
rady společnosti__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

navrhnout podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v obchodní společnosti Depos 

Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 

(dále též „společnost Depos Horní Suchá, a.s.“) zvolení pana Ing. J. S., dat. nar. 

…………, bytem ……………………, do funkce člena dozorčí rady společnosti 

Depos Horní Suchá, a.s. 

uložit zaslat návrh na zvolení zástupce města v dozorčí radě společnosti Depos 

Horní Suchá, a.s. 

 

    
3875/80RM/2022 - Sazebník úhrad na rok 2022________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2022 dle přílohy. 

 

u k l á d á 

 

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

a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2021 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: 31.01.2022 

 

 
3876/80RM/2022 - Městská realitní agentura - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – schválení odměny jednatelů_________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem 

U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

(dále jen „společnost“) 

 

v o l í 

 

druhého ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 
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b e r e   n a   v ě d o m í 

 

doporučení dozorčí rady společnosti proplatit jednatelům společnosti 

mimořádnou odměnu za práci v roce 2021 dle přílohy č. 1 

     

s c h v a l u j e 

 

vyplacení mimořádné odměny jednatelům společnosti v souladu s doporučením 

dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 1  

   Z: jednatelé společnosti 

   T: 1/2022 

 

    
3877/80RM/2022 - Změna ve složení Občanské komise č. 4 pro část města  

Havířov – Prostřední Suchá RMH___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rezignaci pana O. S. na funkci člena Občanské komise č. 4 pro část města Havířov 

– Prostřední Suchá Rady města Havířova, ke dni 31.12.2021  

ze zdravotních důvodů  

 

j m e n u j e 

 

do funkce člena Občanské komise č. 4 pro část města Havířov – Prostřední 

Suchá Rady města Havířova pana K. M. 

  

   
3878/80RM/2022 - Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 24.01.2022___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 

se bude konat dne 24. ledna 2022 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 

dle přílohy.  
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3879/80RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - volba členů orgánů společnosti____________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Havířovská 

teplárenská společnost, a.s., se sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark,  

736 01 Havířov, IČO: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 (dále jen „HTS, a.s.“)  

 

v o l í 

 

druhého ověřovatele zápisu: Mgr. Janu Feberovou 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

skončení funkce uplynutím funkčního období dnem 25.1.2022 členky 

představenstva společnosti HTS, a.s. paní Bc. A. O.,  

dat. nar. ……………………, bytem ……………………, 

 

v o l í  

 

s účinností od 26.1.2022 do funkce členky představenstva společnosti HTS, a.s.  

paní Bc. A. O., dat. nar. ……………………, bytem ……………………, 

 

u k l á d á  

 

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

  Z: vedoucí KP 

  T: 01/2022 

 

2. provést změnu zápisu o složení představenstva společnosti HTS, a.s.  

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, 

vložka 1113 

                                                                                            

                                                                                                     Z: představenstvo  

     HTS, a.s. 

                                                                                                     T: 02/2022 
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3880/80RM/2022 - „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů-herní sestavy, pergola,  

dráhy“–souhlas s podmínkami zadávacího řízení, složením komise________  

 
Rada města Havířova 

 
p o s o u d i l a 

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise  

a okruh dodavatelů pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

„Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů-herní sestavy, pergola, dráhy“ 

příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

 

1. Následné veřejné zakázky (opce):   ne  

Rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

 

2. Dílčí plnění (fakturace):    ano 

Poskytnutí zálohy:     ne 

Čerpání dotace:     ne 

Přenesená daňová povinnost:    ano 

    

3. Druh zadávacího řízení:     poptávkové řízení 

 

4. Varianty nabídky:     ne 

   

5. Doba realizace veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení:    2. polovina měsíce února  

2022 (účinnost smlouvy – 

zveřejnění smlouvy 

v registru smluv) 

         

Termín ukončení:     nejpozději do 100  

kalendářních dnů  

                   ode dne účinnosti  

smlouvy 

6. Hodnotící kritérium:     nejnižší nabídková cena  

v Kč bez DPH  

s váhou 100 % 

 

7. Základní způsobilost: 

- V rozsahu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce přede 

dnem podání nabídky. 

 

8. Profesní způsobilost: 

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,  

ne starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky. 

- Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují. 



 
 

USNESENÍ 

ze 80. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 10.01.2022 

50 

- Doklad o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. 

 

9. Kvalifikace technická:  

- Seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru jako  

předmět veřejné zakázky (vybavení a zařízení sportovišť, volnočasových 

nebo sportovních areálů) v minimální hodnotě 1 000 000,00 Kč bez DPH  

za 1 dodávku, poskytnutých za posledních 5 let přede dnem podání nabídky. 

 

10. Kvalifikace ekonomická: 

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku. 

 

11. Další podmínky: 

- Předložení seznamu poddodavatelů v nabídce. 

- Předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění 

odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 1mil. Kč 

před podpisem smlouvy. 

- Záruka min. 24 měsíců. 

 

12. Způsob realizace zadávacího řízení:  listinná forma 

 

13. Složení komise:     dle přílohy č. 1 

 

14. Okruh dodavatelů, kterým bude odeslána 

  výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace: dle přílohy č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města      náměstek primátora 

        pro ekonomiku a správu majetku 

       


