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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.02.2022  

 
3881/81RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 81. schůze RMH, konané dne 14. února 2022 
 
3882/81RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů ze 80. schůze RMH, konané dne 10. ledna 2022  
 
3883/81RM/2022 - Schválení pořadu 81. schůze RMH, konané dne 14. února 2022 
 
3884/81RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 81. RMH 
 
3885/81RM/2022 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2021 
 

3886/81RM/2022 - VZ/470/MP/21 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“  
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

3887/81RM/2022 - Dodávka 2 vozidel pro MP - zahájení zadávacího řízení  
 
3888/81RM/2022 - Udělení výjimky ze Zásad 
 
3889/81RM/2022 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
3890/81RM/2022 - Převod kanalizační stoky v k. ú. Bludovice, ul. Na Dolanech  

do majetku města        
 

3891/81RM/2022 - Převod kanalizační stoky v k. ú. Bludovice, ul. Na Lánech  
do majetku města        
   

3892/81RM/2022 - Koupě a zřízení služebnosti inženýrské sítě k části parc. č. 2750/1,  
k. ú. Dolní Suchá               
 

3893/81RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností  
 
3894/81RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 
3895/81RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 

3896/81RM/2022 - Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 604, 3009/1, 2996/6, k. ú. Bludovice 
 
3897/81RM/2022 - Pronájem části nemovité věci v budově Radnice - spol. T-Mobile  

Czech Republic a.s. 
 

3898/81RM/2022 - Záměr prodloužení nájmu části nemovité věci – spol. Vodafone  
Czech Republic a. s. 
 

3899/81RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, Reneta  
 
3900/81RM/2022 -Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Husova 545/5  
 
3901/81RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Konzumní 385/20  
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3902/81RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Palackého, Podnikatelské centrum  
 
3903/81RM/2022 - Ukončení nájmu části nemovité věci – ul. Mánesova 989/42  
 
3904/81RM/2022 - Uplatnění inflace u nájemného za prostory sloužící podnikání 
 
3905/81RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Turgeněvova 893/4  
 
3906/81RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  

– Mánesova 970/24 
 
3907/81RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  

– Palackého 689/2 
 
3908/81RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Národní  

třída 1541/14a  
 

3909/81RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – zdrav. středisko  
na ul. Dlouhá třída 
 

3910/81RM/2022 - Nájem části nemovité věci - místnost č. 107, budova Radnice,  
formou veřejné soutěže  
 

3911/81RM/2022 - Změna účelu užívání částí nemovitých věcí na ul. Obránců míru – Armáda 
spásy 
 

3912/81RM/2022 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci – zdravotní 
středisko ul. Gagarina 
 

3913/81RM/2022 - Změna smlouvy o výpůjčce pozemků ul. Na Spojce – Armáda Spásy 
 

3914/81RM/2022 - Participativní rozpočet r. 2021 – realizace projektu „3D hřiště  
s kuličkovými drahami, kopcem a 2D herní grafikou v Parku pod soudem“ 
– navýšení finančního objemu 
 

3915/81RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 1. – 21.  
 
3916/81RM/2022 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2022 
 
3917/81RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3918/81RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3919/81RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  

 
3920/81RM/2022 - Pohledávky vymáhané prostřednictvím MRA, s.r.o. - složení zálohy 

k úhradě nákladů exekuce dle zákona č. 286/2021 Sb. 
 

3921/81RM/2022 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova  
prostřednictvím MRA, s.r.o. 
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3922/81RM/2022 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2022 
 
3923/81RM/2022 - Splašková kanalizace - Dohoda o smluvních službách souvisejících  

s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu 
 

3924/81RM/2022 - Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací, vč. příloh – vzorové 
dokumenty 
 

3925/81RM/2022 - Tarifní podmínky Městské hromadné dopravy Havířov od 01.03.2022 
 
3926/81RM/2022 - Smlouva o zajištění provozu a údržby fontán a pítek – dohoda  

o ukončení smlouvy  
 

3927/81RM/2022 - „Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných  
okolních obcí veřejnými službami v přepravě cestujících městskou 
autobusovou dopravou od 1. 1. 2024“- zahájení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku 
 

3928/81RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
 
3929/81RM/2022 - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022 - schválení  

centralizovaného zadávání 
 

3930/81RM/2022 - Schválení strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání  
v ORP Havířov“ 
  

3931/81RM/2022 - Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  
kraji - 3. výzva“             
 

3932/81RM/2022 - „ZŠ Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT 1.etapa “  
(stavba č. 21010) – zahájení zadávacího řízení na VZ malého rozsahu 
 

3933/81RM/2022 - „Střechy budovy MMH – křídlo D “ - zahájení zadávacího řízení  
na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

3934/81RM/2022 - Předložení žádosti o finanční prostředky z rozpočtu SFDI - „Cyklostezka  
na náměstí Republiky, Havířov“ 
 

3935/81RM/2022 - Stavba č. 20115 – „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice – PD a AD“  
- zahájení zadávacího řízení 
 

3936/81RM/2022 - „Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku“ – zahájení 
zadávacího řízení 
 

3937/81RM/2022 - OŘ/192/OÚR/21 „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - uzavření Dodatku  
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21 
 

3938/81RM/2022 - Cyklostezka na náměstí Republiky, Havířov – zahájení zadávacího řízení 
 

3939/81RM/2022 - VZ/4/OÚR/22 – „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 20093)  
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

3940/81RM/2022 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 10/2021 z Národního  
programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy  
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3941/81RM/2022 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 10/2021 z Národního  
programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy  
 

3942/81RM/2022 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 2/2021 programu  
Nová zelená úsporám 
 

3943/81RM/2022 - Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární  
město Havířov 
 

3944/81RM/2022 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  
  
3945/81RM/2022 - Projekt „Sport do škol“ 
 
3946/81RM/2022 - Ocenění pedagogických pracovníků a žáků 
 
3947/81RM/2022 - Návrh na opatření vedoucí ke zlepšení hospodaření a činnosti  

PO na 1. pololetí r. 2022 
 
3948/81RM/2022 - Návrh na odejmutí osobního příplatku ředitelce MŠ Petřvaldská  

Havířov od 15. 2. 2022 
 

3949/81RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
3950/81RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o granty PO  
 
3951/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ M. Pujmanové Havířov 
 

3952/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ Žákovská Havířov 
 

3953/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického 
rámce MAP III – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
 

3954/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ Školní Havířov 
 

3955/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ Moravská Havířov 
 

3956/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičního záměru do Strategického  
rámce MAP III – Polská škola Havířov 
 

3957/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III –  ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 
 

3958/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ M. Kudeříkové Havířo 

3959/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičního záměru do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ 1. máje Havířov 
 

3960/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ K. Světlé Havířov 
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3961/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ Gorkého Havířov 
 

3962/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ Mládežnická Havířov 
 

3963/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 
 

3964/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ Jarošova Havířov 
 

3965/81RM/2022 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci ZŠ K. Světlé Havířov 
 

3966/81RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o grant PO – ZŠ F. Hrubína,  
Havířov-Podlesí  
 

3967/81RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI - ZŠ a MŠ Zelená Havířov 
 
3968/81RM/2022 - Pořízení movitého majetku – ZŠ Jarošova Havířov  
 
3969/81RM/2022 - Návrh textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022                              
 
3970/81RM/2022 -Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2022 
 

3971/81RM/2022 - Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018–2025 – vyhodnocení  
AP 2020–2021 a schválení AP 2022–2023 
 

3972/81RM/2022 -Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MSK – RaD  
– odlehčovací služby 
 

3973/81RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MSK – RaD  
- OSP 
 

3974/81RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MSK  
– Pečovatelská služba 
 

3975/81RM/2022 - Souhlas s přijetím věcného daru – kávovar 
 
3976/81RM/2022 - Informativní zpráva o zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě  

v dětské skupině pod názvy „Dětská skupina – Edisonka 1“ a „Dětská 
skupina – Edisonka 2“ 
 

3977/81RM/2022 - Zrušení Terénní služby Poradenského centra KHAMORO 
 
3978/81RM/2022 - Souhlas s vyjednáváním o podmínkách převodu části činnosti  

SSmH – střediska Rehabilitace 
 
3979/81RM/2022 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního  

majetku Domova seniorů Havířov 
 

3980/81RM/2022 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního 
majetku Domova seniorů Havířov – ústředna telefonní 
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3981/81RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu města 
Orlová pro rok 2022 
 

3982/81RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 
statutárního města Karviná pro rok 2022 
 

3983/81RM/2022 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce  
Horní Domaslavice pro rok 2022 
 

3984/81RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  
MOb MHaH pro rok 2022 
 

3985/81RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru  
 
3986/81RM/2022 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2022 – bezbariérové  

byty na území statutárního města Havířova 
 

3987/81RM/2022 - Mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 
3988/81RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 58 v Domě s pečovatelskou  

službou na ulici Generála Svobody 
 

3989/81RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 107 v Domě s pečovatelskou  
službou na ulici Generála Svobody 
 

3990/81RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady  
 
3991/81RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady  
 
3992/81RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 
 
3993/81RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 
 
3994/81RM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 1.3.2022 
 
3995/81RM/2022 - ENVEZ, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady konané  

dne 16.2.2022 
 

3996/81RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - volba člena dozorčí rady  
 

3997/81RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – schválení odměny jednateli 
 

3998/81RM/2022 - Vyvěšení tibetské vlajky 
 
3999/81RM/2022 -Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířov  

za rok 2021 
 

4000/81RM/2022 - Odpověď na písemnost adresované Radě města Havířova 
 
4001/81RM/2022 - Poskytnutí věcného daru  
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4002/81RM/2022 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
za 4. čtvrtletí 2021 
 

4003/81RM/2022 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2021  
 
4004/81RM/2022 - Předložení žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce hřiště 
 
4005/81RM/2022 - Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 28.02.2022 
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U S N E S E N Í 
ze 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.02.2022  

 
3881/81RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 81. schůze RMH, konané dne 14. února 2022___ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 81. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 14. února 2022 

 
Róbert MASAROVIČ, MsC., MBA, DBA, LL.M. 

 

 
3882/81RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů ze 80. schůze RMH, konané dne 10. ledna 2022___  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávy ověřovatelů zápisu z 80. schůze RMH, která se konala dne  
10. ledna 2022.  

 

 
3883/81RM/2022 - Schválení pořadu 81. schůze RMH, konané dne 14. února 2022__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený pořad 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 14. února 2022 
dle přílohy. 

 

 
3884/81RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 81. 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 

 
3749/78RM/2021 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a 

s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 
příspěvková organizace 
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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 

 
v y p o u š t í 
 
úkoly: krátkodobé 

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

Šumbark 
3809/79RM/2021 Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení 
3826/80RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

CETIN a.s. 
3830/80RM/2022 Pronájem pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark – 

autocvičiště 
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 
3856/80RM/2022 Úklid budov – uzavření dodatků 
3860/80RM/2022 Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové 

dotace 
3861/80RM/2022 „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (stavba č. 20093) – 

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu 

3865/80RM/2022 Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 
2022 a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

3872/80RM/2022 Ceník prací vykonávaných MRA, s.r.o. 
3875/80RM/2022 Sazebník úhrad na rok 2022 
3876/80RM/2022 Městská realitní agentura - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů 
 

  
3885/81RM/2022 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2021_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie 
Havířov na území města Havířova za rok 2021, zprávu Policie ČR o stavu 
bezpečnosti a veřejného pořádku  
na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2021, zprávy o činnosti jednotky 
Hasičského záchranného sboru MS kraje Hasičské stanice Havířov a Sboru 
dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2021, dle příloh  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí  
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3886/81RM/2022 - VZ/470/MP/21 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“  
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky  

VZ/470/MP/21 „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“  
od společností a za ceny, které jsou jako první v pořadí uvedeny v příloze č. 1  

 
2. o pořadí ostatních uchazečů na jednotlivé části veřejné zakázky  

VZ/470/MP/21 „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“ tak, jak je 
uvedeno v příloze č. 1 

 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele Městské policie Havířov podpisem oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/470/MP/21 
- „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“  

 
           Z: ředitel MP 
           T: 2/2022 
 

  
3887/81RM/2022 - Dodávka 2 vozidel pro MP - zahájení zadávacího řízení_________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014  

vyřazení dlouhodobého majetku, a to níže uvedených služebních osobních 
automobilů ve správě OJ 12 Městská policie Havířov: 
- Škoda Octavia Combi, RZ 1TL 9393, rok výroby 2018, VIN 

TMBJG7NE3K0036989 ujeto 190 000 km, pořizovací cena 469.964,00 Kč, 
- Škoda Octavia, RZ 1TI 3006, rok výroby 2017,  

VIN TMBAM7NE1J0214678 ujeto 240 000 km,  
pořizovací cena 441.790,00 Kč, které budou v rámci níže uvedené veřejné 
zakázky odkoupeny dodavatelem 2 kusů nových osobních vozidel  
se započtením cen 

 
2. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Dodávka 2 vozidel pro MP“  
 
 
3. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

     rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
 

4. dílčí plnění (fakturace):   ano (každé vozidlo samostatně 
      v případě dodání vozidel  
      v různých termínech) 
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poskytnutí zálohy:     ne 

     čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
5. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  
 
6. zadávací lhůtu:     120 dnů 

 
7. výši požadované jistoty:   19 000,- Kč 

 
8. varianty nabídky:     ne 
 
9. dobu realizace veřejné zakázky 
    termín zahájení:   ode dne účinnosti smlouvy –  
   zveřejnění v registru smluv  
   (předpoklad první polovina  
   měsíce května 2022) 

 
    termín dodání vozidel:  dle návrhu dodavatele,  

maximálně však nejpozději  
do 168 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti smlouvy  

 
10. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  
  včetně DPH s váhou 100 %,  
  přičemž nabídková cena bude  
  vypočítána jako rozdíl mezi  
  cenou za dodání 2 kusů nových  
  vozidel a cenou za odkup 2 kusů  
  stávajících vozidel 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 
12. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  
předmětu veřejné zakázky, tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a „Opravy silničních vozidel“    

 
13. podmínky zadávacího řízení: 

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77  
odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 
dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložit informaci  
o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno 
v doporučení Komise 2003/361/ES 
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14. podmínky realizace: 
- na nová vozidla včetně všech jejich součástí a příslušenství záruka  

dle záručních podmínek výrobce 
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1  

 
15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 

 
p o v ě ř u j e  
 
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,  

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust.  
§ 122 zákona 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  
týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

     
3888/81RM/2022 - Udělení výjimky ze Zásad__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt 
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro paní D. P., státního 
příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem …………………………. pod 
podmínkou, že v době podání žádosti o byt jmenovaná  
a její partner pan J. B., předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu 
Havířov  

 

 
3889/81RM/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 paní P. M., trvale bytem …………………………. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+3 v domě  
na ul. …………………………., jehož nájemkyní je její matka paní J. M.  

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

přistoupení paní B. W., trvale bytem …………………………. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 0+1 v domě  
na ul. …………………………., jehož nájemcem je její vnuk  
pan S. B.  
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3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
přistoupení paní T. P., trvale bytem …………………………. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 1+2 v domě na ul. …………………………., 
jehož nájemkyní je její matka paní S. Š.   

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

přistoupení paní S. Z., trvale bytem …………………………. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 0+2 v domě na ul. …………………………., 
jehož nájemkyní je její matka paní I. P.   

 

  
3890/81RM/2022 - Převod kanalizační stoky v k. ú. Bludovice, ul. Na Dolanech  

do majetku města_________________________________________________        
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
1. nabytí nemovité věci - gravitační kanalizační stoky DN 250 v délce 127 m  

pro připojení 4 rodinných domů na ul. Na Dolanech v Havířově-Životicích, 
umístěné na pozemcích parc. č.  2809/7, 2809/8, 2809/53 a 2809/69 vše  
v k. ú. Bludovice (dále jen „kanalizační stoka“), koupí z vlastnictví 
prodávajícího pana P. K., bytem …………………………. do vlastnictví 
kupujícího statutárního města Havířova, za kupní cenu sjednanou  
ve výši 33.895,73 Kč včetně DPH, tj. 10 % skutečných nákladů na pořízení 
kanalizační stoky, včetně DPH 

 
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě pro nemovitou věc – kanalizační stoku  

na služebných pozemcích parc. č. 2809/7, 2809/8, 2809/53 vše v k. ú. 
Bludovice ve vlastnictví povinného P. K., bytem ……………………………. 
a na služebném pozemku parc. č. 2809/69 v k.ú. Bludovice v podílovém 
spoluvlastnictví povinných R. S., bytem ……………………………  
a Ing. Z. S. ……………………………, spočívající v právu vlastníka 
kanalizační stoky umístit, provozovat, opravovat či odstranit umístěnou 
kanalizační stoku a za tím účelem vstupovat a vjíždět na služebné pozemky, 
dle geometrického zaměření, na dobu neurčitou, bezúplatně, ve prospěch 
oprávněného statutárního města Havířov  

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 
1. a 2.                                                                                    
                                                                                                              
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s usnesením  
                                                                                                                           

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        
                                                                                                                    T: 30.06.2022  
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3891/81RM/2022 - Převod kanalizační stoky v k. ú. Bludovice, ul. Na Lánech  
do majetku města_________________________________________________        
   
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
1. nabytí nemovité věci - gravitační kanalizační stoky DN 250 v délce 82,13 m,  

na kterou je připojeno 7 rodinných domů na ul. Na Lánech  
v Havířově-Bludovicích, umístěné na pozemcích parc. č. 797/1 a parc. č. 856/2 
vše v k. ú. Bludovice (dále jen „kanalizační stoka“) koupí z vlastnictví 
prodávajícího MEROPS spol. s r. o. se sídlem Strojnická 374, Mosty, 735 62 
Český Těšín, IČO: 253 94 282 do vlastnictví kupujícího statutárního města 
Havířova, za kupní cenu sjednanou ve výši 37.895,119 Kč bez DPH, tj. 10 % 
skutečných nákladů na pořízení kanalizační stoky 

 
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě pro nemovitou věc – kanalizační stoku  

na služebném pozemku parc. č. 856/2 v k. ú. Bludovice ve vlastnictví 
povinného MEROPS spol. s r.o., se sídlem Strojnická 374, Mosty, 735 62 
Český Těšín, IČO: 253 94 282, spočívající v právu vlastníka kanalizační stoky 
umístit, provozovat, opravovat či odstranit umístěnou kanalizační stoku a za 
tím účelem vstupovat a vjíždět na služebný pozemek, dle geometrického 
zaměření, na dobu neurčitou, bezúplatně, ve prospěch 
oprávněného statutárního města Havířov  

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 
1. a 2.                                                                                    
                                                                                                              
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                     
           Z: vedoucí EO                                                                                                                        
                                                                                                                     T: 30.06.2022  
 

 
3892/81RM/2022 - Koupě a zřízení služebnosti inženýrské sítě k části parc. č. 2750/1,  

k. ú. Dolní Suchá_________________________________________________               
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit nabytí v k. ú. Dolní Suchá části pozemku 
parc. č. 2750/1 ostatní plocha, dráha v rozsahu cca 30 m2 dle geometrického 
zaměření, koupí z vlastnictví prodávajícího PKP CARGO INTERNATIONAL 
a.s., se sídlem Betonářská 580/14, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO: 476 75 977, 
do vlastnictví kupujícího statutárního města Havířova, za kupní cenu obvyklou 
ve výši 450,00 Kč/m2, tj. při výměře cca 30 m2, celkem cca 13.500,00 Kč 
navýšenou o náklady na vyhotovení geometrického plánu a znalečné 
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s c h v a l u j e  
 
zřízení pozemkové služebnosti v k. ú. Dolní Suchá k části pozemku parc.  
č. 2750/1 nabyté koupí do vlastnictví  statutárního města Havířova jako 
služebného pozemku, ve prospěch panujících pozemků parc. č. 2580/21, parc.  
č. 2580/136 a parc. č. 2580/137, součástí pozemků je stavba občanského 
vybavení č.p. 283, ve vlastnictví oprávněného České republiky, s příslušností 
hospodaření Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, se sídlem 
Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 4-Kamýk, IČO: 604 98 021, spočívající v právu 
umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit přípojku splaškové 
kanalizace v rozsahu 4 m2, dle  GP č.1472-77/2021 potvrzeného dne 18. 5. 2021, 
na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH   
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
po nabytí pozemku 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                         
                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                        
                                                                                                                T: po nabytí pozemku 
 

 
3893/81RM/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. 317/1,  

k. ú. Bludovice, za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000,00 Kč + DPH, (o výměře 31,00 m2) dle GP č. 5046-127/2021 ze dne 
26. 11. 2021 ve prospěch pozemků parc. č. 315/7 a parc. č. 315/1,  
k. ú. Bludovice, součástí je budova, Podlesí, č. p. 1157, stavba občanského 
vybavení, kterými ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastníkem 
obchodní firma MEMDOR-správa nemovitostí s.r.o., se sídlem Halasova 
661/16, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 034 67 449, na dobu neurčitou  

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

č. 2592/1, k. ú. Bludovice, za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu 
ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 25,00 m2) dle GP č. 5050-191/2021  
ze dne 23. 11. 2021 ve prospěch pozemku parc. č. 2617/1, k. ú. Bludovice, 
kterým ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Ing. L. Ř., bytem 
……………………………, na dobu neurčitou  
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3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.  
č. 2592/1, k. ú. Bludovice, za účelem   umístění sjezdu za jednorázovou úhradu 
ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 25,00 m2) dle GP č. 5050-191/2021  
ze dne 23. 11. 2021 ve prospěch pozemků parc. č. 2617/5, parc. č. 2617/12,  
k. ú. Bludovice, kterými ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník 
P. N., bytem ……………………………, na dobu neurčitou  

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

č. 2592/1, k. ú. Bludovice, za účelem   umístění vodovodní přípojky  
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 6,00 m2-
graficky označeno v GP písmenem „A“) a umístění plynovodní přípojky za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 6,00 m2-graficky 
označeno v GP písmenem „B“) dle GP č. 4988-52/2021 ze dne 18. 11. 2021 
ve prospěch  pozemku parc. č. 2620/16, k. ú. Bludovice, součástí je budova č. 
p. 298, kterým ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník L. T., bytem 
……………………………, na dobu neurčitou 

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

č. 1446/22, k. ú. Bludovice, za účelem   umístění vodovodní přípojky  
za jednorázovou úhradu ve výši 1.375,00 Kč + DPH, (o výměře 11,00 m2)  
dle GP č. 5019-289/2021 ze dne 6. 10. 2021 ve prospěch pozemku parc. č. 
1572, k. ú. Bludovice, součástí je budova č. p. 522, kterým ke dni zřízení 
pozemkové služebnosti jsou vlastníky J. M. a N. M., oba bytem 
……………………………, na dobu neurčitou  

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

č. 4705/1, k. ú. Havířov-město, za účelem   umístění plynovodní přípojky  
za jednorázovou úhradu ve výši 2.342,50 Kč + DPH, (o výměře 18,74 m2)  
dle GP č. 2471-26b/2021 ze dne 7. 6. 2021,  umístění vodovodní přípojky  
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 5,44 m2)  
a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč  
+ DPH, (o výměře 5,44 m2) dle GP č. 2471-26a/2021 ze dne 7. 6. 2021  
ve prospěch pozemku parc. č. 4701/3, k. ú. Havířov-město, součástí je budova 
č. p. 1579, kterým ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník L. J., 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 6. 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 
v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. až 6.                                                                                     

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 30.06.2022 
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3894/81RM/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 pozemkům v majetku  

města a to parc. č. 1446, 1447, 1448/13, 1448/14, k. ú. Dolní Suchá spočívající 
v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby  
č. IV-12-8020084/2, Dolní Suchá č. parc. 2333/5, příp. NNk za jednorázovou 
úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 4,30 m2 dle GP č. 1497-1068/2020  
ze dne 21. 10. 2021, na dobu neurčitou  

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

a to parc. č. 704/1, k. ú. Dolní Datyně spočívající v umístění, provozování, 
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IP-12-8021684/4, Dolní Datyně, 150/5 
Garnolová příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 
17,00 m2 dle GP č. 762-462/2017 ze dne 9. 11. 2018, na dobu neurčitou  

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

a to parc. č. 2604/50, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v umístění, 
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8014939/2 
Havířov 141, 144, Golasowski, DTS, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 
Kč + DPH, o výměře 7, 83 m2 dle GP č. 3199-224/2019 ze dne 31. 7. 2019,  
na dobu neurčitou  

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

a to parc. č. 713/1, k. ú. Dolní Datyně spočívající v umístění, provozování, 
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8015720/2 Havířov, Dolní Datyně 
328, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře  
14,10 m2 dle GP č. 784-313/2018 ze dne 25. 9. 2019, na dobu neurčitou  

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

a to parc. č. 1615, k. ú. Havířov-město spočívající v umístění, provozování, 
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV a 1 x pojistková skříň v rámci stavby č. IV-12-8016696/1, 
Havířov, U Stromovky č. parc. 1560, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 
Kč + DPH, o výměře 31,18 m2 dle GP č. 2383-170/2019 ze dne 25. 10. 2019,  

    na dobu neurčitou  
 
6. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  

a to parc. č. 2735, k. ú. Dolní Suchá spočívající v umístění, provozování, 
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8018030/2, Dolní Suchá 2480/2, 
smyčka NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,20 m2 
dle GP č. 1441-449/2019 ze dne 2. 11. 2020, na dobu neurčitou  
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7. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
a to parc. č. 1448/9, k. ú. Šumbark spočívající v umístění, provozování, 
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8016865/2 Havířov, U Parkoviště 
č. parc. 1350/23, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 
7,50 m2 dle GP č. 1978-141/2019 ze dne 26. 2. 2020, na dobu neurčitou  

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

a to parc. č. 4512, k. ú. Havířov-město spočívající v umístění, provozování, 
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8015156/3, Havířov 4686/4, Staś, 
příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,00 m2 
dle GP č. 2341-126/2018 ze dne 5. 2. 2019, na dobu neurčitou  

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

a to parc. č. 2206/72, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v umístění, 
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1 x pojistkový pilíř v rámci 
stavby č. IE-12-8006296/1, Prostřední Suchá KA_9145 VO, NNk  
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,20 m2 dle GP  
č. 3168-334/2017 ze dne 13. 12. 2018, na dobu neurčitou  

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

města a to parc. č. 113/1, 113/2, 113/8, k. ú. Bludovice spočívající v umístění, 
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1 x pojistková skříň na parc.č . 
113/1, k. ú. Bludovice a podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV na parc. 
č. 113/2, 113/8 oba v k. ú. Bludovice v rámci stavby č. IV-12-8019479/1, 
Havířov, Bludovice 113/1, smyčka NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 
Kč + DPH, o výměře 20,10 m2 dle GP č. 5041-658/2020 ze dne 18. 10. 2021, 
na dobu neurčitou  

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

města a to parc. č. 4039, k. ú. Havířov-město spočívající v umístění, 
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1 x přípojková skříň v rámci 
stavby č. IV-12-8018573/1, Havířov, U Letního kina č. parc. 4039, NNk  
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,07 m2 dle GP  
č. 2488-40/2020 ze dne 13. 7. 2021, na dobu neurčitou  

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

města a to parc. č. 2601/1, k. ú. Havířov-město spočívající v umístění, 
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení 2xAYKY 4x35 v chráničce DVR110 a pilíř 
SS200 v rámci stavby č. IV-12-8018565/VB1, Havířov-Město 2706/2, 
smyčka NN za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,90 m2 
dle GP č. 2475-281/2021 ze dne 5. 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 12. 
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u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen – 
služebností dle bodu 1. až 12. v souladu s tímto usnesením 
 

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 30.06.2022 
 

 
3895/81RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1/1, 
1/10, 1/11, 44, 187, 192, 193, 194/1, 198, 199, 215, 218, 219, 226/1, 226/2, 226/3, 
227, 228, 234, 239/1, 240, 245, 246, 251, 252, 257, 258, 263, 264, 269, 270, 275, 
277, k. ú. Šumbark spočívající v povinnosti strpět  uložení vodovodního řadu, 
v právu chůze  a jízdy  motorovými  vozidly a mechanismy při provádění kontrol, 
oprav, rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se 
budování staveb, vysazování trvalých porostů  ovocných či lesních stromů, 
víceletých keřů  nad uloženým vodovodním řadem v rámci  stavby „Havířov-
Šumbark, ul. Odboje, Dukelská-výměna vodovodního řadu“ za jednorázovou   
úhradu  ve výši 285.800,00 Kč + DPH, o výměře 1.429,00 m2 dle GP č. 2039-
195/2021 ze dne 28. 12. 2021, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné 
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem:  
28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v souladu s tímto usnesením                                                               

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 30.06.2022 
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3896/81RM/2022 - Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 604, 3009/1, 2996/6, k. ú. Bludovice 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 604, 3009/1, 2996/6, k. ú. Bludovice,  
za účelem umístění 3 ks směrových (informačních) tabulí, upozorňujících na 
státem chráněnou kulturní památku „Kotulova dřevěnka“, na dobu výpůjčky 10 
let, ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce ve prospěch Muzeum Těšínska, 
příspěvková organizace, se sídlem Masarykovy sady 103/19, 737 01  
Český Těšín, IČO: 003 05 847  

 

 
3897/81RM/2022 - Pronájem části nemovité věci v budově Radnice - spol. T-Mobile  

Czech Republic a.s._______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – vnitřní část střešní nástavby pro umístění 
technologické místnosti a část střechy o výměře 34 m2 a část sklepních prostor 
pro vedení optické trasy v budově Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-
Město, která je součástí pozemku parc. č. 122, k.ú. Havířov-město, společnosti 
T-Mobile Czech Republic a. s., IČ: 64949681, k umístění zařízení mobilního 
operátora, za podmínek: 
- nájem na dobu určitou 5 let, počínaje dnem 02.03.2022 
- roční nájemné 104.652,50 Kč bez DPH 
- platba nájemného pololetně 
- úprava nájemného o míru inflace 
- hrazení el. energie na základě samostatného měření 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 
nájmu 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o nájmu v souladu s tímto usnesením                                                               

                                                                                           
Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 28.02.2022 
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3898/81RM/2022 - Záměr prodloužení nájmu části nemovité věci – spol. Vodafone  
Czech Republic a. s._______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodloužení doby nájmu části nemovité věci – část střechy o výměře cca 
82 m2 a část vnitřních prostor k umístění technologie, 4 ks anténních stožárů  
a pro kabelové a optické vedení v budově Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 
Havířov-Město, která je součástí pozemku parc. č. 122, k. ú. Havířov-město,  
do 02.05.2027, společnosti Vodafone Czech Republic a. s., IČ: 25788001, 
k umístění zařízení elektronických komunikací 

 

 
3899/81RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, Reneta__________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 63,79 m2  

v 2. NP budovy objektu Reneta na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě  
 

 
3900/81RM/2022 -Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Husova 545/5_________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 25 m2 v 1. PP obytného 
domu na ul. Husova 545/5 v Havířově-Městě, paní J. S. bytem ul. 
……………………………, za účelem využití jako skladu pro vlastní potřebu  

 

 
3901/81RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Konzumní 385/20___  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci - prostory o výměře 12 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. Konzumní 385/20 v Havířově-Šumbarku, nájemci paní  
I. K., bytem ul. ……………………………, dohodou k 31.03.2022 
a 
záměr pronájmu části nemovité věci - prostory o výměře 18,60 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. Konzumní 385/20 v Havířově-Šumbarku, panu R. A., 
bytem ul. ……………………………, za účelem využití jako soukromá domácí 
posilovna 

 

 
 



 
 

USNESENÍ 

ze 81. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.02.2022 

23 

3902/81RM/2022 - Pronájem části nemovité věci – ul. Palackého, Podnikatelské centrum_____  
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení RMH č. 3833/80RM/2022 ze dne 10.01.2022 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – nebytový prostor sloužící podnikání, místnost  
č. 303 o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2  
ve 3. nadzemním podlaží budovy Městského podnikatelského centra  
na ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, k účelu  jako kancelář – zákaznická 
linka, za podmínek: 
- 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, 

společnosti AicansoCall s.r.o., IČ: 09111263, se sídlem Jaurisova 515/4, 
Michle, 140 00 Praha 4 

 

 
3903/81RM/2022 - Ukončení nájmu části nemovité věci – ul. Mánesova 989/42______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci – nebytových prostor, místnosti o výměře 
3,71 m2 v 1. PP domu na ul. Mánesova 989/42 v Havířově-Městě, nájemci paní 
S. Ř., IČ: 04659074, dohodou k 28.02.2022 

 

 
3904/81RM/2022 - Uplatnění inflace u nájemného za prostory sloužící podnikání___________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
průměrnou roční míru inflace za rok 2021 ve výši 3,8 % zveřejněnou Českým 
statistickým úřadem v lednu roku 2022 
 
s c h v a l u j e 
 
uplatnění inflace v roce 2022 ve výši 3,8 % u nájemného za nájem prostor 
sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví statutárního města Havířova  
a zvýšení nájemného o inflaci od 01.07.2022 
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3905/81RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Turgeněvova 893/4___________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 12,11 m2 v 1. PP domu 
na ul. Turgeněvova 893/4 v Havířově-Městě, paní I. V., bytem  
ul. ……………………………, za účelem využití jako skladu pro vlastní potřebu 

 

 
3906/81RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  

– Mánesova 970/24________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu koupě části závodu dle § 2175 Občanského zákoníku, 
části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 39,60 m2 v budově, v 1. PP 
obytného domu na ul. Mánesova 970/24, Havířov-Město, která je součástí 
pozemku p. č. 1018, k. ú. Havířov-město, z nájemce pana D. R.,  
IČ: 64639550 na pana H. L. N., IČ: 14169843 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o nájmu části nemovité věci s panem H. L. N.,  
se sídlem Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov – Město, IČ: 14169843 a podmínky 
nájemní smlouvy: 
- sazba nájemného 300,- Kč/m2/rok 
- hrazení nájemného a záloh za služby měsíčně 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za účelem prodejny potravin a skladu 

 

 
3907/81RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  

– Palackého 689/2________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu koupě části závodu dle § 2175 Občanského zákoníku, 
části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 118,10 m2 podnikatelské 
plochy a 50,60 m2 podíl společných prostor v budově, v 3. NP podnikatelského 
centra na ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, která je součástí pozemku  
p. č. 620/1, k. ú. Havířov-město, z nájemce pana J. S., IČ: 63023725 na 
společnost RF servis s.r.o., IČ: 02786214 
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s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o nájmu části nemovité věci se společností RF servis s.r.o.,  
IČ: 02786214, se sídlem Zengrova 1134/88a, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
a podmínky nájemní smlouvy: 
- sazba nájemného 524,- Kč/m2/rok za podnikatelskou plochu  

a 55,- Kč/m2/rok za podíl společných prostor 
- hrazení nájemného a záloh za služby měsíčně 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za účelem dílny pro šití prošívaných dek 

 

 
3908/81RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Národní  

třída 1541/14a___________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 38,94 m2  
v 2. NP objektu Národní třída 1541/14a v Havířově-Městě, nájemci paní R. Z., 
IČ: 67713050, dohodou k 28.02.2022 
a 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 38,94 m2 v 2. 
NP objektu Národní třída 1541/14a v Havířově-Městě 

 

 
3909/81RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – zdrav. středisko  

na ul. Dlouhá třída________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 34,50 m2  
a podíl společných prostor o výměře 25,91 m2 v 2. NP zdravotního střediska na 
ul. Dlouhá třída 1134/83 v Havířově-Podlesí, nájemci MUDr. R. P.,  
IČ: 22975616, dohodou k 28.02.2022 
a 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 34,50 m2  
a podíl společných prostor o výměře 25,91 m2 v 2. NP zdravotního střediska  
na ul. Dlouhá třída 1134/83 v Havířově-Podlesí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 

ze 81. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.02.2022 

26 

3910/81RM/2022 - Nájem části nemovité věci - místnost č. 107, budova Radnice,  
formou veřejné soutěže____________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nabídku do veřejné soutěže p. č. 4/EO/2021 na pronájem místnosti č. 107  
o výměře 19,62 m2 v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86,  
ul. Svornosti 2, Havířov-Město, která je součástí pozemku parc. č. 122,  
k. ú. Havířov-Město, podanou Mgr. P. K., advokátkou, sídlem Národní třída 
967/23b, 736 01 Havířov, IČ: 07156758 
 
s c h v a l u j e 
 
1. nájem části nemovité věci - místnosti č. 107 o výměře 19,62 m2  

v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov 
Město, která je součástí pozemku parc. č. 122, k. ú. Havířov-Město, 
s nájemcem Mgr. P. K., advokátkou, IČ: 07156758, sídlem 
Národní třída 967/23b, Havířov-Město, za podmínek nájemní smlouvy: 
- nájem na dobu neurčitou od 01.03.2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemné 1.700,00 Kč/m2/rok bez DPH 
- platba nájemného a záloh za služby měsíčně 
- za účelem sdílené advokátní kanceláře 

 
2. podnájem části nemovité věci – místnosti č. 107 o celkové výměře 19,62 m2  

v 1. nadzemním podlaží části H budovy čp. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, 
která je součástí pozemku parc. č. 122, k. ú. Havířov-Město,  
Mgr. P. K., advokátce, IČ: 07156758 jako nájemci,  
pro Mgr. E. G., advokátku, IČ: 08653003, sídlem Hlavní třída 386/43, 
Havířov-Město a Mgr. M. V., advokáta, IČ: 09210792, sídlem Dělnická 
1167/17, Havířov-Město, jako podnájemcům, za podmínek shodných 
s nájemní smlouvou 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 
nájmu 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o nájmu v souladu s tímto usnesením                                                               

                                                                                         
            Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 28.02.2022 
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3911/81RM/2022 - Změna účelu užívání částí nemovitých věcí na ul. Obránců míru – Armáda 
spásy___________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu účelu užívání částí nemovitých věcí – prostory sloužící podnikání 
v objektu na ul. Obránců míru 619/3 v Havířově-Šumbarku, nájemci Armádě 
spásy v České republice, z.s., IČ: 40613411, a to: 
- u prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 97,48 m2 ve 2. nadzemním  

podlaží budovy z účelu užívání jako středisko Armády spásy-Prevence 
bezdomovectví, terénní služby na účel užívání jako kancelář Armády spásy v 
České republice, z.s., 

- u prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 97,48 m2 v 1. nadzemním  
podlaží budovy z účelu užívání jako středisko Armády spásy-Vyhlídka-služba 
následné péče na účel užívání jako kancelář Armády spásy v České republice, 
z.s., 

- u prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 48,74 m2 ve 2. poschodí  
budovy z účelu užívání jako kancelář Prevence bezdomovectví, terénní služby 
na účel užívání jako kancelář Armády spásy v České republice, z.s., 

- u prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 48,74 m2 ve 2. poschodí  
budovy z účelu užívání jako kancelář sociálně aktivizační služby pro seniory 
na účel užívání jako kancelář Armády spásy v České republice, z.s. 

 

 
3912/81RM/2022 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci – zdravotní 

středisko ul. Gagarina_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení RMH č. 3838/80RM/2022 ze dne 10.01.2022 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 95,83 m2  

a podíl společných prostor o výměře 17,21 m2 v budově, ve 2. NP zdravotního 
střediska na ul. Jurije Gagarina 1595/2b v Havířově-Podlesí, která je součástí 
pozemku p. č. 2043/13 v k. ú. Havířov-Bludovice 
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3913/81RM/2022 - Změna smlouvy o výpůjčce pozemků ul. Na Spojce – Armáda Spásy______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků za dne 09.04.2001,  
č. E/246/MJP/01, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.02.2002, č. E/29/MJP/D1/02, 
uzavřené mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy v České republice, 
z.s., IČ: 40613411 (dále jen „Smlouva o výpůjčce):   
1. předmět výpůjčky, pozemek parc. č. 601 o výměře 556 m2, označení a výměra  

se mění na parc. č. 650 o výměře 555 m2 a pozemek parc. č. 602 označení  
se mění na parc. č. 651, vše v k.ú. Havířov-město, z důvodu digitalizace 
katastrálních map   

2. skončení výpůjčky výpovědí se doplňuje o ujednání týkající se závazku  
smluvních stran nevypovědět Smlouvu o výpůjčce do 31.12.2029 z důvodu 
udržitelnosti projektu „Stavební úpravy a přístavba schodiště azylového domu 
pro muže, Armáda spásy v České republice, z. s., Azylový dům pro muže 
Havířov, Na Spojce 807/2, Havířov-Město“ z dotace IROP č. 101 – Sociální 
infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností  

 
p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 2  
ke Smlouvě o výpůjčce  

 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru předložit Dodatek č.  2 ke Smlouvě o výpůjčce  
v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                     Z: vedoucí EO                                                                                                                        
                                                                                                     T: 28.02.2022  
 

 
3914/81RM/2022 - Participativní rozpočet r. 2021 – realizace projektu „3D hřiště  

s kuličkovými drahami, kopcem a 2D herní grafikou v Parku pod soudem“ 
– navýšení finančního objemu______________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit dodatečné navýšení finančního objemu 
pro realizaci návrhu „3D hřiště s kuličkovými drahami, kopcem a 2D herní 
grafikou v Parku pod soudem“ Havířov – Podlesí, vítězného projektu 
Participativního rozpočtu r. 2021. 
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3915/81RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 1. – 21._____  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtové opatření č. 21., dle Přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí 
rozpočtové opatření č. 21., dle Přílohy č. 1 
rozpis rozpočtových úprav I. na rok 2022, dle Přílohy č. 1 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 1. – 20., dle Přílohy č. 1 
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 21. tyto nové závazné ukazatele 
rozpočtu města Havířova na rok 2022: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 628 413,88 tis. Kč 

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

 tř. 2 - nedaňové příjmy 62 179,18 tis. Kč 

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

 tř. 4 - přijaté transfery 1 345 578,70 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 973 937,76 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 563 763,74 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 789,60 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 20 312,79 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 533 205,95 tis. Kč 

 odbor organizační 321 081,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 884 ,19 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 380 386,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 915,00 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 190 762,21  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 9 427,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 410 174,02 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 176,00 tis. Kč 
       z toho: investiční příspěvek 135,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 920,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 330,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 290,00 tis. Kč 
        z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 821,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 217,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 019,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 874,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 870,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 352,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 234,00 tis. Kč 
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      z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 968,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 061,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 818,00 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 301,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 155,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 781,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 807,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 792,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 325,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 232,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 461,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 521,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 868,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 059,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 329,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 201,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  4 164,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 340,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 987,26 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11 438,39 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 222,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 901,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 216,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 377,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 163,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 36 022,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 25 500,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 000,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Havířov 

12 983,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 46 782,75 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 

75 736,62 tis. Kč 

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

 Ostatní dotace a dary 71 899,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +345 523,88 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +51 241,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +361 417,88 tis. Kč 
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3916/81RM/2022 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2022_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
odpisové plány na rok 2022 příspěvkových organizací zřízených městem 
Havířovem, dle příloh materiálu, kdy jejich souhrnná výše odpisů činí 
51 198 645,73 Kč.  

 

 
3917/81RM/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. 10, vel. 0+1 v ulici Pavlovova 584/4, Havířov - Město,  

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

b) Byt č. 1, vel. 0+1 v ulici 1. máje 871/16, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 
c) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Moskevská 1074/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
d) Byt č. 28, vel. 0+1 v ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
e) Byt č. 58, vel. 0+1 v ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
f) Byt č. 33, vel. 0+1 v ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
g) Byt č. 147, vel. 0+2 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
h) Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici Fibichova 227/21, Havířov - Město,  

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

 
i) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Mozartova 1063/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  
2. ……………………, 
3. ……………………, 
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j) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Moskevská 1074/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
k) Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Bludovická 757/5, Havířov - Město,  

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

 
l) Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

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

 
m) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Karvinská 1185/8, Havířov - Město,  

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

 
n) Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici S. K. Neumanna 804/1, Havířov - Město,  

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

 
o) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici Mánesova 999/54, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
p) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Majakovského 879/12, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
q) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Karvinská 1182/2, Havířov - Město,  

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

 
r) Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Čajkovského 837/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
s) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Čajkovského 836/7, Havířov - Město,  

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

t) Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 
3. ……………………, 

 
u) Byt č. 1, vel. 1+2 II.ktg v ulici Hornická 680/65, Havířov - Prostřední Suchá,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
v) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
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w) Byt č. 19, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1121/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
x) Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici Majakovského 875/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
y) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Svatopluka Čecha 546/4, Havířov - Město,  

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

 
z) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Tolstého 941/1, Havířov - Město,  

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

 
aa) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1120/81d, Havířov - Podlesí,  

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

 
bb) Byt č. 18, vel. 1+3 v ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 
cc) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 

dd) Byt č. 54, vel. 1+3 v ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 

ee) Byt č. 42, vel. 1+3 v ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 
ff) Byt č. 3, vel. 1+4 v ulici K.V. Raise 1078/5, Havířov - Město,  

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

gg) Byt č. 15, vel. 1+4 v ulici Slovanská 1223/7, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 
3. ……………………, 

 
hh) Byt č. 30, vel. 1+4 v ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 
 

p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 
záměru pronájmu 
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3918/81RM/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 1. 1. 2022, 15. 1. 2022 
a 1. 2. 2022 dle přílohy č. 1  

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

 
3919/81RM/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 28. 2. 2022 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
3920/81RM/2022 - Pohledávky vymáhané prostřednictvím MRA, s.r.o. - složení zálohy 

k úhradě nákladů exekuce dle zákona č. 286/2021 Sb.__________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 

 nehradit zálohy na náklady exekuce na základě výzev soudních exekutorů 
vydaných dle části druhé, čl. IV bodu 18 zákona č. 286/2021 Sb., jde-li  
o pohledávky statutárního města Havířova, jejichž vymožení zajišťuje na základě 
Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017,  
ve znění pozdějších dodatků, společnost Městská realitní agentura, s.r.o.    
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zastavení exekučních řízení, v nichž na základě výzev soudních exekutorů 
vydaných dle části druhé, čl. IV bodu 18 zákona č. 286/2021 Sb. nebude uhrazena 
záloha, s tím, že pro pohledávky, které byly předmětem zastavené exekuce, nelze 
podat exekuční návrh a nemohou být uplatněny před soudem ani jiným orgánem  
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3921/81RM/2022 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova  
prostřednictvím MRA, s.r.o.________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 

 Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím 
MRA, s.r.o. s účinností od 21. 2. 2022, ve znění přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
doručit schválené znění Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního města 
Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov-Město, IČO: 64084744 

 
    Z: vedoucí OPS 
    T: 21.02.2022 
 

  
3922/81RM/2022 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2022_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dodatku č. 23 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008 
o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města Havířova, 
kterým se stanoví částka ke krytí účetní ztráty (rozdíl nákladů  
a tržeb) dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2022 ve výši 101 773 266,00 Kč,   
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 23  
ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního 
města Havířov č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD 
Havířov a.s.  

Z: vedoucí OKS 
             T: 04/2022 

 

 
3923/81RM/2022 - Splašková kanalizace - Dohoda o smluvních službách souvisejících  

s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu______________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o smluvních službách souvisejících s provozováním kanalizace 
pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Havířova se společností 
Technické služby Havířov a.s., se sídlem 736 01 Havířov-Město, Karvinská 
66/1461, IČO: 25375601, vč. Ceníku provozovatele, ve znění přílohy č. 1 a 2 
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p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dohody o smluvních 
službách souvisejících s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu  
ve vlastnictví statutárního města Havířova se společností Technické služby 
Havířov a.s.  
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dohodu o smluvních službách souvisejících s provozováním 
kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Havířova 
          

Z: vedoucí OKS 
          T: 02/2022 
 

 
3924/81RM/2022 - Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací, vč. příloh – vzorové 

dokumenty______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vzorové dokumenty: 
1. Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací mezi statutárním městem 

Havířov, zastoupeným společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601 a odběrateli,  
ve znění dle Přílohy č. 1 

2. Příloha Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací - Obchodní podmínky,  
ve znění dle Přílohy č. 2 

3. Příloha Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací - Podmínky  
pro vypouštění odpadních vod, ve znění dle Přílohy č. 3 

4. Příloha Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací - Reklamační řád,  
ve znění dle Přílohy č. 4 

5. Příloha Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací - Protokol o připojení  
na kanalizaci, ve znění dle Přílohy č. 5, které s účinností od 15.02.2022 zcela 
nahradí vzorové dokumenty schválené Radou města Havířova dne 25.07.2012, 
číslo usnesení 1601/39RM/2012 

 
u k l á d á 
 
předat schválené vzorové dokumenty - Smlouva o odvádění odpadních vod 
kanalizací, včetně příloh - Obchodní podmínky, Podmínky pro vypouštění 
odpadních vod, Reklamační řád a Protokol o připojení na kanalizaci, společnosti 
Technické služby Havířov a.s. k závaznému používání těchto vzorových 
dokumentů 

Z: vedoucí OKS 
T: 02/2022 
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3925/81RM/2022 - Tarifní podmínky Městské hromadné dopravy Havířov od 01.03.2022____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. sjednocení podmínek prodeje jízdních dokladů v přepravních systémech  

Městské hromadné dopravy Havířov a v Integrovaném dopravním systému 
Moravskoslezského kraje ODIS, 

 
2. vypustit v Tarifních podmínkách Městské hromadné dopravy Havířov  

informaci o cenách časových jízdenek v Tarifu Integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje ODIS,  

 
3. vypustit v Tarifních podmínkách Městské hromadné dopravy v oddílu II.  

Bezplatná přeprava kategorii cestujících „Členové Sdružení bývalých 
politických vězňů ČR“, 

 
4. Tarifní podmínky Městské hromadné dopravy Havířov s účinností  

od 01.03.2022 se zapracováním změn dle předchozího bodu č. l), 2), 3)  
dle přílohy, 

 
u k l á d á  
 
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD  
Havířov a.s. 

         Z: vedoucí OKS 
                                                                  T: 15.02.2022 
 

 
3926/81RM/2022 - Smlouva o zajištění provozu a údržby fontán a pítek – dohoda  

o ukončení smlouvy_______________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby fontán a pítek číslo 
702/OKS/2017 s příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, 
dohodou ke dni 28.02.2022 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dohody o ukončení 
smlouvy o zajištění provozu a údržby fontán a pítek číslo 702/OKS/2017 
s příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  
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u k l á d á 
 
předložit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby 
fontán a pítek číslo 702/OKS/2017        

Z: vedoucí OKS 
          T: 02/2022 

 

 
3927/81RM/2022 - „Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných  

okolních obcí veřejnými službami v přepravě cestujících městskou 
autobusovou dopravou od 1. 1. 2024“- zahájení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby  

„Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných 
okolních obcí veřejnými službami v přepravě cestujících městskou 
autobusovou dopravou od 1. 1. 2024“ 

 
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne 
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
 
3. dílčí plnění (fakturace):   ano 

poskytnutí zálohy:  záloha měsíčně ve výši 100 %  
předpokládané kompenzace,  
vyúčtování ročně 

    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
4. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  
 
5. zadávací lhůtu:    270 dnů 
 
6. výši požadované jistoty:   3 000 000,- Kč 
 
7. varianty nabídky:    ne 
 
8. dobu realizace veřejné zakázky:   10 let 
    zahájení:     1. 1. 2024 

ukončení:  31. 12. 2033 
 
9. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH s váhou 100%  
 
10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“), doklady dle ust. § 75 ZZVZ. 
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11. profesní způsobilost: 
- dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné  

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 
- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ doklad o oprávnění k podnikání  

v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to silniční motorová 
doprava osobní provozovaná vozidly určenými k provozování silniční 
motorové dopravy pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, nebo jeho 
ekvivalent, 

 
12. technickou kvalifikaci: 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných služeb 
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení,  
ze kterého musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době  
poskytnul významné služby spočívající v pravidelném poskytování 
přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě v minimálním objemu  
4 500 000 km, přičemž z toho alespoň 500 000 km bylo poskytnuto  
v městské autobusové dopravě v průběhu 12 bezprostředně po sobě  
jdoucích kalendářních měsíců, 

 
13. podmínky zadávacího řízení:  

- doklady o kvalifikaci lze v nabídce nahradit čestným prohlášením,  
- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b)  

ZZVZ v nabídce, 
- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost od poddodavatelů,  

jejichž prostřednictvím dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 
1. odst. 1.3. Pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. 
ZS/37/RMH/2016), 

- vyhrazená změna rozsahu závazku dle Přílohy č. 1, 
 
14. podmínky realizace: 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  
ve výši 7 000 000,- Kč do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy.  

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1, 
 
15. složení komise dle Přílohy č. 2,  
 
p o v ě ř u j e  
 
1. společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125  

k provádění všech úkonů nezbytných k zajištění řádného průběhu zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti 
statutárního města Havířova a vybraných okolních obcí veřejnými službami 
v přepravě cestujících městskou autobusovou dopravou od 1. 1. 2024“ 
s výjimkou úkonů uvedených v § 43 odst. 2 ZZVZ a v bodě 2. pověření, 

 
2. komisi hodnocením nabídek.  
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3928/81RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost paní M. V., bytem ……………………, která žádá pro svou dceru  
V. V. (která má těžkou mentální retardaci) o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní 
komunikace ul. 17. listopadu (dvorová část) pro vozidlo se speciálním označením 
O7 
 
n e s c h v a l u j e  
 
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní 
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP 
a ZTP/P na území města Havířova, schválených Radou města Havířova dne 
28.06.2017, usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování  
na parkovišti místní komunikace ul. 17. listopadu (dvorová část) v Havířově  
pro vozidlo se speciálním označením O7, pro paní V. V. 

 

 
3929/81RM/2022 - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022 - schválení  

centralizovaného zadávání_________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření smluv o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Pojištění majetku  

a odpovědnosti za škodu 2022 ve znění přílohy č. 1 mezi statutárním městem 
Havířov a obchodními společnostmi Městská realitní agentura, s.r.o.  
(IČO: 64084744), Havířovská teplárenská společnost, a.s. (IČO: 61974706)  
a Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. (IČO: 25385534) 

2. uzavření rámcových smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek  
na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel ve znění přílohy č. 2 
mezi statutárním městem Havířov a všemi příspěvkovými organizacemi 
zřízenými statutárním městem Havířov  

 
p o v ě ř u j e  
 
vedoucí organizačního odboru podpisem  
a) smluv o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Pojištění majetku  

a odpovědnosti za škodu 2022 s obchodními společnostmi Městská realitní 
agentura, s.r.o. (IČO: 64084744), Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
(IČO: 61974706) a Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. (IČO: 25385534) 

b) rámcových smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na pojištění 
majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel se všemi příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  

 
   Z: vedoucí ORG 
   T: 11.03.2022 
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3930/81RM/2022 - Schválení strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání  
v ORP Havířov“__________________________________________________ 
  
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání v ORP Havířov ve znění Přílohy č. 1 

 

              
3931/81RM/2022 - Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji - 3. výzva“____________________________________________             
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova Moravskoslezskému  

kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 1, 
a to: 
a) ve výši 127.500 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci 
adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019, 

b) ve výši 75.000 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

2. uzavření Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692, v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení 

 
p o v ě ř i t  
 
primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 
 
u l o ž i t  
 
předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu 

       
   Z: vedoucí ORG 
          T: 28.02.2022 
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3932/81RM/2022 - „ZŠ Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT 1.etapa “  
(stavba č. 21010) – zahájení zadávacího řízení na VZ 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 „ZŠ Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT“ (stavba č. 21010) 
 
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 
    předpoklad nabytí účinnosti smlouvy  
    (zveřejnění v registru smluv):   duben 2022 
    předpokládané zahájení stavby I. etapy: 23.6.2022 
    termín dokončení I. etapy:                          nejpozději 2.9.2022                   
                                                                         
    předpokládané zahájení stavby II. etapy     23.6.2023 
    termín dokončení II. etapy                          nejpozději 30.9.2023 
                                                                          
6. hodnotící kritérium:     nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH (váha 100 %) 
 

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 
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10. technickou kvalifikaci: 
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let přede dnem  

podání nabídky včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  
a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 
a) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla výměna nebo výstavba nebo  

oprava rozvodů ústředního vytápění (ÚT) v minimální hodnotě 
1.600.000, - Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících 
dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný předmět,  
tak i na požadovanou minimální hodnotu  

b) 2 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé byla výměna nebo  
výstavba nebo oprava rozvodů zdravotechniky v minimální hodnotě 
800.000, - Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících 
dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný předmět,  
tak i na požadovanou minimální hodnotu  

(poskytnutí požadovaných stavebních prací dle písm. a) a b) je možno 
prokázat i společně stejnou stavební zakázkou) 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  
a to stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž aspoň jeden musí 
vykonávat odborné vedení stavby  

- osvědčení odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  
stavbyvedoucího: 
a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru:  
technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb se 
specializací – vytápění a vzduchotechnika nebo zdravotní technika nebo 
technická zařízení     

 b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených  
stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky musela být 
výměna nebo výstavba nebo oprava rozvodů ÚT v minimální hodnotě 
1.000.000, - Kč bez DPH 

/tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak 
s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou minimální 
hodnotu  

 
11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 80.000, - 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 5.000.000, - Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

- rozvazovací podmínka smlouvy, tzn. ukončení platnosti a účinnosti 
smlouvy v části týkající se II. etapy stavby v případě, že Zastupitelstvem 
města Havířova nebude do 31.1.2023 schváleno financování II. etapy 
stavby 

- záruka 60 měsíců 
- cena II. etapy díla může být zvýšena z důvodu inflace o přírůstek  

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášený Českým 
statistickým úřadem za rok 2022, přičemž zhotovitel bude oprávněn k 
uzavření dodatku ke smlouvě o změně ceny II. etapy díla z tohoto důvodu 
písemně vyzvat objednatele nejpozději do 31. 3. 2023 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
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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 týkajících 
se předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
„ZŠ Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT“  
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „ZŠ Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT“  

 
Z: vedoucí OÚR   
T: 02/2022 

 

 
3933/81RM/2022 - „Střechy budovy MMH – křídlo D “ - 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 „Střechy budovy MMH – křídlo D “ (stavba č. 21013) 
 
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 druhá polovina dubna 
2022)    

   termín ukončení:  nejpozději do 80 kalendářních dnů  
 ode dne  účinnosti smlouvy 

(zveřejnění smlouvy v registru 
smluv) 
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6. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena  
 v Kč včetně DPH (váha 100 %) 
 
7. základní způsobilost dodavatele  

- 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 nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  
pokud je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  
předmětu veřejné zakázky, 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 poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 
2 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení zateplení střechy a 
střešní hydroizolační folie mPVC o výměře min. 500 m² na tyto stavební 
práce vč. dodávek na 1 zakázce 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  
složení: 
stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden 
musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  
stavbyvedoucího a to: 
osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru 
pozemní stavby  

- opatření k zajištění kvality předmětu plnění a to: 
osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění střešní 
hydroizolační mPVC fólie, která bude použita při plnění veřejné zakázky 

 
11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000, - 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 5.000.000, - Kč 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele 
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 
doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k převzetí dokončeného 
díla 

- záruka 60 měsíců 
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 
12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- elektronickou formou 
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13. složení hodnotící komise pro posouzení nabídek 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 
„Střechy budovy MMH – křídlo D“ 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Střechy budovy MMH – křídlo D“ 

 
Z: vedoucí OÚR 
T: 02/2022 

 

 
3934/81RM/2022 - Předložení žádosti o finanční prostředky z rozpočtu SFDI - „Cyklostezka  

na náměstí Republiky, Havířov“____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádostí o finanční prostředky z rozpočtu SFDI v rámci Pravidel  
pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování 
jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2022 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem žádosti pro rok 2022 - výstavba nebo oprava 
cyklistických stezek a ostatních nezbytných dokumentů v rámci realizace 
projektu 
 
u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 
dokumenty Státního fondu dopravní infrastruktury a pravidly pro podávání 
žádostí 

Z: vedoucí OÚR 
          T: 25.02.2022 
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3935/81RM/2022 - Stavba č. 20115 – „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice – PD a AD“  
- zahájení zadávacího řízení________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na služby „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice – PD a AD“  
(stavba č. 20115) 

 
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  
 rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
 
3. dílčí plnění (fakturace):  ano (dokumentace společného 
  povolení - DÚRSP, dokumentace  
  provádění stavby - DPS, měsíčně  
  autorský dozor - AD) 

poskytnutí zálohy:    ne 
čerpání dotace:    ne 
přenesená daňová povinnost:  ne 

 
4. varianty nabídky:    ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:  druhá polovina měsíce března  
2022 (účinnost smlouvy – 
zveřejnění v registru smluv) 

termín ukončení: DÚRSP - nejpozději do 120 
kalendářních dnů ode dne 
účinnosti smlouvy 
DPS - nejpozději do 60 
kalendářních dnů ode dne vydání 
pravomocného společného 
povolení  
AD - při realizaci stavby až do 
vydání kolaudačního souhlasu 

 
6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně 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 nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  
je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  
zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  
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- doklad osvědčující odbornou způsobilost - osvědčení o autorizaci nebo  
osvědčení o registraci usazené osoby či hostující osoby v oboru architektura 
nebo pozemní stavby pro osobu zodpovědnou za vyhotovení projektové 
dokumentace 

 
9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
zakázku 

 
10. technickou kvalifikaci: 

- seznam minimálně 2 významných služeb poskytnutých za posledních 5 let  
přede dnem podání nabídky, přičemž předmětem každé bylo zpracování 
projektové dokumentace pro vydání společného povolení nebo pro vydání 
stavebního povolení včetně projektové dokumentace pro provádění stavby 
objektu občanské vybavenosti v minimální hodnotě dle rozpočtu ve výši 
15.000.000,- Kč bez DPH/1 objekt 

 
11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 25 000,- 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 5 000 000,- Kč  

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
- záruka po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let 

 
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 
„Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice – PD a AD“ 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice – 
PD a AD“  

          Z: vedoucí OÚR 
   T: 02/2022 
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3936/81RM/2022 - „Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku“ – zahájení 
zadávacího řízení_________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku“ (stavba č. 21021) 
 
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. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení 
 
5. zadávací lhůtu:    120 dnů 
 
6. výši požadované jistoty:   130.000 Kč  
 
7. varianty nabídky:    ne 
 
8. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení:    ode dne účinnosti smlouvy,  
tj. zveřejnění v registru smluv  
(předpoklad první polovina  
měsíce května 2022) 

termín dokončení:  nejpozději do 110 kalendářních  
dnů ode dne účinnosti smlouvy  

 
9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena  
     v Kč včetně DPH (váha 100 %) 
10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 
11. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  
a odstraňování“  

 
12. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  
a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 
a) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla instalace včetně dodávky  

nerezového bazénu nebo vířivky  
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b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla montáž včetně dodávky  
technologie úpravy vody bazénu nebo vířivky 

c) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo  
rekonstrukce hygienického zázemí v minimální hodnotě 2.000.000 Kč 
bez DPH / tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, 
a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou 
minimální hodnotu 

d) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla montáž včetně dodávky  
vzduchotechnického zařízení v minimální hodnotě 500.000 Kč bez DPH 
/ tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak 
s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou minimální 
hodnotu 

(Poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) až d) je možno 
prokázat i společně stejnou zakázkou.) 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  
v tomto složení: 
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň  

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

stavby VZT 
- osvědčení o odborné kvalifikaci osob podílejících se na plnění veřejné  

zakázky: 
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího - osvědčení o autorizaci  

nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru pozemní stavby 
b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby  

VZT - osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby 
v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo 
specializace vytápění a vzduchotechnika 

 
13. podmínky zadávacího řízení: 

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

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího  
a zástupce stavbyvedoucího 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení: 
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona 
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti  
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč  
a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,  
jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 
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14. podmínky realizace: 
- záruka za jakost celého díla 60, vyjma dodávek technologického  

charakteru se samostatným záručním listem, u kterých bude platit záruka 
poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 
doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
 
15. složení komise dle Přílohy č. 2  

 
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,  

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  
ust. § 122 zákona 

 
2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
 

 
3937/81RM/2022 - OŘ/192/OÚR/21 „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - uzavření Dodatku  

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21_________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 612/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 9 641 658,02 Kč bez DPH 
(11 666 406,20 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 612/OÚR/21 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -4 016 377,13 Kč bez DPH 
(-4 859 816,33 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 
 
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21 na provedení stavby  

„Využití výpravní haly žst. Havířov“ v rozsahu bodů 1. až 3. tohoto usnesení 
s dodavatelem OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina,  
627 00 Brno, IČO: 46342796 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21 ze dne 10.08.2021 
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u k l á d á 
 
1. předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21  

ze dne 10.08.2021 
Z: vedoucí OÚR 
T: 02/2022 
 

2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně  
závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

  
                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 
                                                                                                             T: do 15 dnů ode dne 
                                                                                                                       uzavření dodatku č. 1 
 

        
3938/81RM/2022 - Cyklostezka na náměstí Republiky, Havířov – zahájení zadávacího řízení_ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Cyklostezka na náměstí Republiky“ (číslo stavby 21001) 
 
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
 
3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční)  
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ano (pokud bude přiznána) 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
4. druh zadávacího řízení:                         zjednodušené podlimitní řízení 
 
5. zadávací lhůtu:               120 dnů 
 
6. výši požadované jistoty:              120.000 Kč 
 
7. varianty nabídky:                          ne 
 
8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:  ode dne účinnosti smlouvy,  
tzn. zveřejnění smlouvy  
v registru smluv, 
předpoklad květen 2022  

    termín dokončení:     nejpozději do 90 dnů ode  
dne účinnosti smlouvy  

 
9. hodnotící kritérium:                                 nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH (váha 100 %) 
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10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona 

 
11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  
předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  
a odstraňování“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ 
a „Výkon zeměměřických činností“. 

 
12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  
a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 
přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 
minimálně: 
a) 1 zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo nová výstavba  

pozemní komunikace v minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH / tyto 
stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, 

b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla pokládka zámkové dlažby  
v minimálním rozsahu 2 000 m2 / tyto stavební práce na 1 zakázce. 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno 
prokázat i společně stejnou zakázkou) 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto 
složení: 
a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 
b) osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.,  

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č. 200/1994 
Sb.“), 

c) osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb. 
(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat 
tatáž osoba. Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup 
za stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti. U ostatních pozic může 
jedna osoba vykonávat i více shora uvedených pozic.) 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:  
1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  
v oboru dopravní stavby, nebo dopravní stavby, specializace 
nekolejová doprava, 

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 1 dokončené  
zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo nová výstavba 
pozemní komunikace v minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH / 
tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, 

c) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených  
zakázek, přičemž předmětem každé byla pokládka zámkové dlažby / 
tyto stavební práce na 1 zakázce. 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v bodě 1. písm. b) a c) je 
možno prokázat i společně stejnou zakázkou) 
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2. osoby ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1  
písm. a) z.č. 200/1994 Sb.: úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 200/1994 Sb.,  

3. osoby ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1  
písm. c) z.č. 200/1994 Sb. Sb.: úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 
písm. c) z.č. 200/1994. 

 
13. podmínky zadávacího řízení:  

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

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona předložení: 
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost 

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona,  
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje, 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují, 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti  
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč  
a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč, 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,  
jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES. 

 
14. podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 
doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
 
15. složení komise dle Přílohy č. 2 
 
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. komisi otevíráním a hodnocením nabídek, posouzením nabídky či nabídek,  

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 
podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 
zákona 

 
2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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3939/81RM/2022 - VZ/4/OÚR/22 – „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 20093)  
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/4/OÚR/22 – „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 20093)  
od společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Suvorovova 538,  
742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 48035599 s nabídkovou cenou 
2 226 993,92,-Kč bez DPH (2 694 662,64,- Kč vč. DPH) 

 
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/4/OÚR/22  

- „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 20093) takto:   
 

2. místo: sport cité + s.r.o.  L. Košuta 2907, 760 01 Zlín, IČ: 04929845 
               s nabídkovou cenou 2 747 689,78,-Kč bez DPH  

(3 324 704,63,- Kč vč. DPH) 
3. místo: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.  Mostní 5552, 760 01  Zlín,   

IČ: 25560191 s nabídkovou cenou 2 796 085,07,-Kč bez DPH 
(3 383 262,93,-Kč vč. DPH) 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
VZ/4/OÚR/22 - „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 20093) 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/4/OÚR/22 - „In-line ovál, 
Havířov - Šumbark“ (číslo stavby 20093)  
 

Z: vedoucí OÚR 
T: do 04.03.2022 

 

 
3940/81RM/2022 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 10/2021 z Národního  

programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy____________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení žádosti o podporu na projekt „Parkoviště na ul. Dělnická, Havířov-
Město“ v rámci Výzvy č. 10/2021 z Národního programu Životní prostředí 
v rámci Národního plánu obnovy, prioritní oblast 1. Voda, podoblast 1.5. 
Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, podporovaná aktivita 1.5.E 
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí, dle důvodové zprávy 
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p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 
dokumentů v rámci realizace projektu 
 
u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 
dokumenty Národního programu Životní prostředí a výzvou pro podání žádosti 

 
Z: vedoucí OÚR  
T: 03/2022 

 

 
3941/81RM/2022 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 10/2021 z Národního  

programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy____________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení žádosti o podporu na projekt „Parkoviště nad letním kinem, Havířov-
Město“ v rámci Výzvy č. 10/2021 z Národního programu Životní prostředí 
v rámci Národního plánu obnovy, prioritní oblast 1. Voda, podoblast 1.5. 
Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, podporovaná aktivita 1.5.E 
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí, dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 
dokumentů v rámci realizace projektu 
 
u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 
dokumenty Národního programu Životní prostředí a výzvou pro podání žádosti 

 
Z: vedoucí OÚR  
T: 03/2022 

 

 
3942/81RM/2022 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 2/2021 programu  

Nová zelená úsporám______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 2/2021 – Bytové domy, programu 
Nová zelená úsporám, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na 
projekt „Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 17, Havířov-Město“, 
dle důvodové zprávy 
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p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 
dokumentů v rámci celé realizace projektu 
 
u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 
dokumenty programu Nová zelená úsporám a pravidly pro podávání žádostí 

 
Z: vedoucí OÚR 

          T: 30.04.2022 
 

 
3943/81RM/2022 - Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární  

město Havířov___________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. omezení provozu Mateřské školy Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve dnech 7. 2. 2022 - 9. 2. 2022 
 
2. přerušení provozu:  
 

- Mateřské školy Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  
příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve dne 4. 2. 2022 

- Mateřská škola Havířov-Město K. Čapka 8, IČO: 65890701  
ve dnech 8. 2. 2022 – 14. 2. 2022 

- Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  
ve dnech 4. 2. – 8. 2. 2022 

 

 
3944/81RM/2022 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______  
  

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
I. schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 
na rok 2022, a to formou zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým 
organizacím města na dofinancování plavání takto: 
1. Základní škola Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958122 ve výši 110 000,00 Kč  
2. Základní škola a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace IČO: 48805289 ve výši 29 500,00 Kč  
3. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 42 000,00 Kč 
4. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 ve výši 36 500,00 Kč  
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5. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 21 000,00 Kč  

6. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  
IČO: 48805424 ve výši 41 500,00 Kč  

7. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 24 000,00 Kč 

8. Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 48 500,00 Kč  

9. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 
příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 20 900,00 Kč  

10. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, 
IČO: 48805475 ve výši 44 500,00 Kč  

11. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 44 000,00 Kč  

12. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  
příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 46 500,00 Kč  

13. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace,  
IČO: 75027577 ve výši 25 500,00 Kč  

14. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  
příspěvková organizace, IČO 75027569 ve výši 20 500,00 Kč  

15. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  
IČO: 62331230 ve výši 40 500,00 Kč  

II. schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 
na rok 2022, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým 
organizacím města na dofinancování odměňování v ostatních osobních 
nákladech takto:  
1. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 ve výši 6 900,00 Kč 
2. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201,  

IČO: 61988561 ve výši 1 500,00 Kč 
3. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, 

IČO: 70958220 ve výši 5 100,00 Kč  
4. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194,  

IČO: 61988634 ve výši 3 200,00 Kč  
5. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15,  

IČO: 65890701 ve výši 9 800,00 Kč  
6. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147,  

IČO: 61988596 ve výši 5 400,00 Kč 
7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588 ve výši 8 200,00 Kč 
8. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,  

IČO: 61988570 ve výši 13 900,00 Kč  
9. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 2 800,00 Kč  
10. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908,  

IČO: 61988707 ve výši 6 100,00 Kč  
11. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619,  

IČO: 61988715 ve výši 6 600,00 Kč  
12. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, 

IČO: 65890710 ve výši 5 000,00 Kč  
13. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

IČO: 70958254 ve výši 2 400,00 Kč 
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14. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  
příspěvková organizace, IČO: 70958297 ve výši 4 300,00 Kč  

15. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  
příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 9 000,00 Kč  

16. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60,  
IČO: 65890698 ve výši 2 900,00 Kč 

17. Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  
příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 4 500,00 Kč  

18. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958122 ve výši 2 000,00 Kč 

 19. Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  
IČO: 61988723 ve výši 17 800,00 Kč  

20. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká,  
příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 5 400,00 Kč 

21. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  
IČO: 48805513 ve výši 11 700,00 Kč 

22. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  
IČO: 62331221 ve výši 2 000,00 Kč 

23. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 4 100,00 Kč  

24. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 2 300,00 Kč  

25. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  
IČO: 48805424 ve výši 1 400,00 Kč  

26. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 2 000,00 Kč  

27. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  
IČO: 48805475 ve výši 15 100,00 Kč 

28. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 16 600,00 Kč  

29. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 11 800,00 Kč 

30. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,  
IČO: 75027577 ve výši 3 200,00 Kč 

31. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 2 400,00 Kč  

32. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená,  
příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 6 900,00 Kč  

33. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  
IČO: 62331230 ve výši 7 900,00 Kč  

34. ASTERIX – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  
IČO: 75085747 ve výši 19 600,00 Kč 

III. 
schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  
na rok 2022, a to formou zvýšení příspěvku na provoz Základní škole F. Hrubína 
Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 na odměňování  
v ostatních osobních nákladech – trenéra plavání  
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 
2022 výše uvedená usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 
                                  T: duben 2022 
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3945/81RM/2022 - Projekt „Sport do škol“___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
I. 
realizaci projektu Sport do škol pro žáky 1. a 2. tříd havířovských základních škol  
s pilotním zahájením od 1. 3. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
II. 
zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města takto:  
1. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace IČO: 70958122 ve výši 60 000,00 Kč, z toho: 
15 000,00 Kč na dofinancování pořízení speciálních pomůcek pro projekt 
45 000,00 Kč na dofinancování odměn trenérům za březen až červen 2022 

2. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  
IČO: 48805424 ve výši 60 000,00 Kč, z toho:  
15 000,00 Kč na dofinancování pořízení speciálních pomůcek pro projekt 
45 000,00 Kč na dofinancování odměn trenérům za březen až červen 2022 

III. 
zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města na dofinancování 
odměn trenérům za březen až červen 2022 takto:  
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 45 000,00 Kč  
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 ve výši 45 000,00 Kč 
3. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 45 000,00 Kč  
4. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 45 000,00 Kč  
5. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 45 000,00 Kč  
6. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 45 000,00 Kč  
7. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 45 000,00 Kč  
8. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 45 000,00 Kč 
9. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 45 000,00 Kč  
10. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, 

IČO: 62331230 ve výši 45 000,00 Kč  
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 
2022 výše uvedené usnesení dle bodu II. a bodu III. 
pověřit odbor školství a kultury: 
a) realizací pilotního projektu Sport do škol 
b) informovat základní školy a sportovní kluby o realizaci pilotního projektu 

Sport do škol 
   Z: vedoucí OŠK 

T: únor 2022 
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3946/81RM/2022 - Ocenění pedagogických pracovníků a žáků___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
I.  
udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický 
pracovník školy a školského zařízení“ dle přílohy č. 1: 
1. panu Mgr. J. V., zástupci ředitele ZŠ K. Světlé Havířov 
2. paní Mgr. I. S., ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 
3. paní Mgr. R. B., ředitelce ZŠ Kapitána Jasioka Havířov  
4. paní Mgr. P. V., ZŠ Moravská Havířov 
5. paní Mgr. J. P., ZŠ M. Pujmanové Havířov 
6. paní Bc. H. V., ZŠ 1. máje Havířov 
7. paní Mgr. M. K., ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 
8. paní Bc. R. J., MŠ Balzacova Havířov 
9. paní Bc. D. S., ředitelce MŠ Horymírova Havířov 
10. paní Bc. M. Š., MŠ E. Holuba Havířov 
11. paní Bc. Z. H., bývalé ředitelce MŠ Petřvaldská Havířov 
12. paní J. G., Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov,p.o. 
13. panu Mgr. J. A., Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,  

Lidická 600/1a, p.o. 
14. panu Mgr. P. P., Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá,p.o. 
15. paní Mgr. K. M., Základní umělecká škola Bohuslava Martinů,  

Havířov-Město, Na Schodech 1, p. o.  
16. paní Mgr. J. J. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p. o. 
II.  
udělení ocenění v kategorii „Žák základní školy, „Žák střední školy“  
dle přílohy č. 2: 
1. B. H., žákovi 6. ročníku, ZŠ Školní Havířov 
2. R. G., studentovi 8. ročníku, Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2,p. o. 
3. J. Š., studentce 8. ročníku, Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, p. o. 
4. L. Ž., žákyni 4. ročníku, Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, p. o. 
5. N. P., žákyni 7. ročníku výtvarného oboru, Základní umělecká škola  

Bohuslava Martinů, Havířov-Město, p. o. 
uložit zaslání oznámení o ocenění školám a oceněným a informování veřejnosti 
o udělení ocenění  

       Z: vedoucí OŠK 
          T: březen 2022  
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3947/81RM/2022 - Návrh na opatření vedoucí ke zlepšení hospodaření a činnosti PO  
na 1. pololetí r. 2022______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s  c  h  v  a  l  u  j  e  
 
předložené návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení hospodaření a činnosti 
příspěvkových organizací na období 1. pololetí roku 2022 v rozsahu příloh  
č. 1 až 35: 
1. Mateřské školy Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 
2. Mateřské školy Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 
3. Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 
4. Mateřské školy Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 
5. Mateřské školy Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 
6. Mateřské školy Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 
7. Mateřské školy Havířov-Město Švabinského 7/993,  

příspěvková organizace, IČO: 70958254 
8. Mateřské školy Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 
9. Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 
10. Mateřské školy „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 
11. Mateřské školy Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,  

příspěvková organizace, IČO: 70958220 
12. Mateřské školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333,  

příspěvková organizace, IČO: 70958246 
13. Mateřské školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 
14. Mateřské školy Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace, IČO: 61988588 
15. Mateřské školy Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297 
16. Mateřské školy Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 
17. Mateřské školy Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 
18. Základní školy a Mateřské školy Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 
19. Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 
20. Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 
21. Základní školy a Mateřské školy Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 
22. Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 
23. Základní škoya Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 
24. Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958122 
25. Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 
26. Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723 
27. Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 
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28. Základní školy Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  
IČO: 48805424 

29. Základní školy Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284  
okres Karviná, IČO: 4880551  

30. Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958165 

31. Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958131 

32. Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  
IČO: 48805475 

33. Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958149 

34. Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
okres Karviná, IČO: 61988600 

35. ASTERIX-středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  
IČO: 75085747 

 
u  k  l  á  d  á  
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova ředitelům příspěvkových  
organizací města 

       Z: vedoucí OŠK 
  T: únor 2022  

 

 
3948/81RM/2022 - Návrh na odejmutí osobního příplatku ředitelce MŠ Petřvaldská  

Havířov od 15. 2. 2022_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. odejmutí osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark  

Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 paní Bc. Z. K. v souladu s ustanovením  
§ 131 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, od 15. 2. 2022 dle přílohy 
č. 1 

2. návrh dopisu pro ředitelku Mateřské školy Havířov-Šumbark  
Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 paní Bc. Z. K. dle přílohy č. 2 

 
u k l á d á 
 
vyhotovit a předat platový výměr a dopis ředitelce Mateřské školy  
Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 paní Bc. Z. K.   
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dopisu pro ředitelku 
Mateřské školy Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  
paní Bc. Z. K.          

   Z: vedoucí OŠK 
T: 15. února 2022 
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3949/81RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958149 
 
 věcný dar ve výši 1,00 Kč od fyzické osoby – myčka na nádobí Bosch  
pro školní kuchyňku k výuce  
 

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

věcný dar ve výši 15 000,00 Kč od společnosti SEWA PLUS s.r.o.,  
U Statku 301/1, 736 01 Havířov-Bludovice, IČO: 07767919–3 kusy kovových 
regálů  

 

 
3950/81RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o granty PO______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí o granty příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 
 

poskytovatel grantu:   Nadace OKD 
název grantového programu:  „Pro region“ 
název projektu:  „Videomaking – mediální tvorba“ 
požadována výše grantu:  35 717,00 Kč 
spolufinancování:   8 930,00 Kč (z vlastních finančních  

zdrojů - příjmy z činnosti) 
 

2. Základní škola F. Hrubína, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  
IČO: 61988723 

 
poskytovatel grantu:   Nadace OKD 
název grantového programu:  Zaměstnanecké granty Srdcovka 
název projektu:  Vánoční setkání s rodiči, prarodiči  

a přáteli školy 
požadovaná výše grantu:  30 000,00 Kč 
spolufinancování:       2 000,00 Kč  

(z finančních prostředků školy) 
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3951/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ M. Pujmanové Havířov__________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Pokročilé metody ve vzdělávání  
na ZŠ M. Pujmanové Havířov-Šumbark“, „Bezbariérové stavební úpravy  
a rekonstrukce“, „Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného 
venkovního prostředí školy – atrium školy“, „Vybavení polytechnických 
učeben.“ a „Posílení počítačové sítě. Datové rozvody, wi-fi, interaktivita, server.“  
 
– Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 488 05 475 do Strategického rámce MAP III 
v rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 
Havířov III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 
 

  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3952/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ Žákovská Havířov______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Modernizace odborných učeben na I. a II. 
stupni a upgrade prvků konektivity školy“, „Stavební úpravy školní družiny“, 
„Stavební úpravy a vybavení školní knihovny a informačního centra“ – Základní 
školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230  
do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu „Místní akční  
plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 
 

  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3953/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického 

rámce MAP III – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí_____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Stavební úpravy a modernizace učebny 
přírodopisu a zeměpisu včetně zázemí“, „Modernizace učebny-dílny“, 
„Realizace bezbariérovosti“, „Rekonstrukce školní kuchyně a rozšíření kapacity 
školní jídelny“, „Rekonstrukce a modernizace vybavení tělocvičny školy“  
a „ Rekonstrukce a modernizace učebny plavání (školního bazénu)“ Základní 
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školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 619 88 723  
do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu „Místní  
akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 

   
  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3954/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ Školní Havířov_________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Vybudování venkovního výukového 
prostoru“, „Modernizace učebny přírodních věd“ – Základní školy  
Havířov-Šumbark Školní 814/1 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČO: 70958149 do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 

 
  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3955/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ Moravská Havířov_____________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Pokročilé metody ve vzdělávání na ZŠ 
Moravská Havířov-Šumbark“, „Stavební úpravy a vybavení venkovního prostoru 
školy - atrium“, „Vybudování učebny dílny“, „Modernizace skleníku“  
a „Rekonstrukce prostor šaten žáků“ – Základní školy Havířov-Šumbark 
Moravská 497/29 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČO: 709 581 31 do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 
 

  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 

ze 81. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.02.2022 

67 

3956/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičního záměru do Strategického  
rámce MAP III – Polská škola Havířov______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičního záměru „Učebna virtuální reality“ a „ Venkovní 
učebna“ – Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím 
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  
do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 
 

  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3957/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III –  ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Získej zaměstnání budoucnosti“, „Pokročilé 
metody ve vzdělávání“, „Modernizace odborných učeben“, „Vzdělání bez 
bariér“, „Rekonstrukce venkovního areálu školy“, „Podnětná školní zahrada“, 
„Moderní školní družina“, „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Občanské“, „Výuka v přírodě 
na ZŠ Občanské“, „Robotizace a digitální kompetence“, „Moderní tělocvična“ – 
Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 
organizace, IČO: 488 052 89 do Strategického rámce MAP III v rámci realizace 
projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411. 

 
  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3958/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ M. Kudeříkové Havířov_________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Rekonstrukce a modernizace multimediální 
učebny“, „Rekonstrukce a modernizace odborné učebny přírodopisu“, 
„Modernizace školní dílny“, „Modernizace odborné učebny hudební výchovy “ 
a „Modernizace dvou jazykových učeben na II. stupni ZŠ“ – Základní školy 
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,  
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IČO: 623 31 248 do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 

  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3959/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičního záměru do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ 1. máje Havířov________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičního záměru „Modernizace výuky přírodovědných 
předmětů“ – Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, 
příspěvková organizace, IČO: 70958122 do Strategického rámce MAP III 
v rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov 
III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 
 

  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3960/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ K. Světlé Havířov______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Modernizace odborných učeben na I. a II. 
stupni a upgrade prvků konektivity školy“, „Modernizace vybavení  
3 počítačových učeben “ – Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48805424 do Strategického rámce 
MAP III v rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 
Havířov III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 

 
  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3961/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ Gorkého Havířov_______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Vybudování odborných učeben v půdních 
prostorách školy (učebna ICT a jazyková laboratoř)“, „Posílení počítačové  
sítě - server a wifi“, „Rekonstrukce prostor žákovských šaten“, „Rekonstrukce 
hygienických uzlů u tělocvičny školy a v prostorách pronajatých Gymnáziem 
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Komenského“, „Stavební úpravy a vybavení k rozšíření revitalizace školní 
zahrady – vybudování naučného biologického jezírka“, „Stavební  
úpravy – vybudování izolace vestibulu školy ze strany ulice Gorkého“ a 
„Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce“ – Základní školy Havířov-Město 
Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 do Strategického rámce MAP III 
v rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov 
III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 

 
  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3962/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ Mládežnická Havířov___________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Vybudování odborné učebny digitálních 
ICT“, „Stavební úpravy a vybavení školní družiny“, „Stavební úpravy  
a rekonstrukce dvou tělocvičen“, „Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně“  
a „Stavební úpravy a rekonstrukce vestibulu a přilehlých šaten školy, vybudování 
odpočinkové relaxační zóny pro přestávky s mobilní knihovničkou a vybavením 
pro žáky s SVP“ – Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564  okres 
Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958114 do Strategického rámce MAP III 
v rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov 
III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 

   
  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3963/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov_______________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Rekonstrukce a modernizace dílen – učeben 
pro výuku předmětu Svět práce“ a „Připojení tříd a učeben k internetu  
na ZŠ Kapitána Jasioka“ – Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední 
Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 61988600 
do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 

    
  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
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3964/81RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ Jarošova Havířov______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
se zařazením investičních záměrů „Zdravé stravování a rozvoj pracovních 
kompetencí – vybudování nové cvičné kuchyňky“ a „Modernizace a rozšíření 
dílny pro práci se dřevem a kovem – rozvoj pracovních kompetencí“ – Základní 
školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 
IČO: 70958165 do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 

    
  Z: projektový manažer MAP 
  T: 25.02.2022  
 

 
3965/81RM/2022 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci ZŠ K. Světlé Havířov__ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 
okres Karviná, IČO: 48805424, zastoupené ředitelem Mgr. J. K., pronájem části 
nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 
v období 24 měsíců po sobě jdoucích níže uvedenému subjektu, za podmínek: 
 
nájemce:    FC Horní Bludovice, č.p. 434,  

739 37 Horní Bludovice, IČO: 26637014 
 
předmět nájmu:   užívání tělocvičny určené ke sportovní  

činnosti mládeže do 18 let 
výměra prostor:   417,00 m2, 
nájemné:    240,00 Kč/1 hodina včetně energií, 
doba nájmu:   od 1. 3. 2022 jednotlivého školního roku, 
poznámka:   vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost  

přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné, 
     nájemné bude upraveno v souladu se změnou  
     sazby nájemného schváleného radou města.  
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3966/81RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o grant PO – ZŠ F. Hrubína,  
Havířov-Podlesí__________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
v yd áv á  
 
dodatečný souhlas s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města 
Základní škola F. Hrubína, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  
IČO: 61988723 
 
poskytovatel grantu:   Nadace OKD 
název grantového programu:  Pro region 2022 
název projektu:    Lyžařský výcvik – pohybem na horském  
     vzduchu ke zlepšení imunity a upevnění  
     zdraví dětí 
požadovaná výše grantu:  160 000,00 Kč 
spolufinancování:   160 000,00 Kč (z finančních prostředků 

rodičů žáků a KPŠ) 
 

 
3967/81RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI - ZŠ a MŠ Zelená Havířov_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škole a Mateřské škole  
Havířov – Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  
do fondu investic v celkové výši 73 726,51 Kč na dokrytí pořízení zahradních 
prvků souvisejících s realizací projektů, a to takto: 
- 39 542,80 Kč na školní tabule a veverčí dráhu v rámci projektu  

„Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ U Křížů, Havířov-Životice“ 
- 34 183,71 Kč na pozorovací kompostovací centrum a meteobudku v rámci  

projektu „Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov-
Životice Zelená“ 

 

 
3968/81RM/2022 - Pořízení movitého majetku – ZŠ Jarošova Havířov____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165, pořízení movitého 
majetku: 
 
2 ks notebooků značky HP EliteBook 855 G8 15,6" s prodlouženou zárukou na 
5 let v celkové pořizovací ceně 94 128,00 Kč včetně DPH 
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3969/81RM/2022 - Návrh textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022_____                              
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace na rok 2022 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu s tím, že zůstanou zachovány 
tyto níže uvedené odlišnosti (rozšíření textu) z předchozích let, tj.: 
1. příjemcům dotace zařazeným do sítě krajských registrovaných služeb  

v sociální oblasti bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace doplněna o 
deklaraci vyjadřující připojení se statutárního města Havířova k vyrovnávací 
platbě formou přistoupení ke krajskému pověření ve Smlouvě o závazku 
veřejné služby a platbě za jeho výkon uzavřené mezi poskytovateli sociálních 
služeb a příslušným krajem, 

2. příjemcům dotace - hokejovým klubům bude ve veřejnoprávní smlouvě:  
a) stanovena částka, kterou mohou z poskytnuté dotace využít výhradně  

na úhradu ledové plochy a dalšího zařízení ve VÚH, 
b) uložena povinnost uvádět název města „Havířov“ v názvu hokejového týmu, 

3. příjemcům neinvestičních dotací nad 2 mil. Kč bude schválená dotace  
poskytnuta ve splátkách s dílčím vyúčtováním před druhou a každou další 
splátkou  

 

 
3970/81RM/2022 -Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2022______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí 
1. informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2020 
dle přílohy č. 11 

2. přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace  
a dary“ na rok 2022 dle přílohy č. 12 

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

města Havířova v roce 2022: 
a) z mimosportovní sféry v celkové výši        12 794 850,00 Kč, a to takto: 

sociální oblast:  
- registrované sociální služby          6 593 850,00 Kč, dle přílohy č. 1a 
- projekty a činnost na podporu aktivit  
souvisejících se sociální oblastí          1 250 000,00 Kč, dle přílohy č. 1b                              

kulturní oblast                  2 402 000,00 Kč, dle přílohy č. 2 
školská oblast          1 469 000,00 Kč, dle přílohy č. 3a, b 
oblast partnerských vztahů   81 000,00 Kč, dle přílohy č. 4 
oblast prevence kriminality            
a protidrogové prevence            194 000,00 Kč, dle přílohy č. 5 
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oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  
- podpora integrovaného  

záchranného systému              600 000,00 Kč, dle přílohy č. 6a 
- zdravotnictví            100 000,00 Kč, dle přílohy č. 6b 
- životní prostředí            105 000,00 Kč, dle přílohy č. 6c  

b) ze sportovní sféry v celkové výši      30 324 900,00 Kč dle příloh č. 7a, b, c                                                                                                                                        
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle schváleného vzoru  

s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. 
schvalovací části usnesení tohoto materiálu 

pověřit  
1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv  

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

2. náměstkyni pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv  
o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč 
v jednotlivých případech 

 

 
3971/81RM/2022 - Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018–2025 – vyhodnocení  

AP 2020–2021 a schválení AP 2022–2023_____________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí Monitorovací zprávu k Akčnímu plánu na období 2020–2021 
k Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018–2025 dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu 
schválit Akční plán na období 2022–2023 k Plánu rozvoje sportu města Havířova 
v letech 2018–2025 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 

 
3972/81RM/2022 -Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MSK – RaD  

– odlehčovací služby______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
dodatečně příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova,  
IČ: 60337583, se sídlem Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí podání žádosti  
o dotaci z rozpočtu MSK na projekt „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje 
pracovníků v sociálních službách, odlehčovací služby RaD – Sociální služby 
města Havířova“ ve výši 31 600 Kč 

Z: ředitel SSmH 
T: leden 2022 

 

 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 

ze 81. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.02.2022 

74 

3973/81RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MSK – RaD  
- OSP___________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
dodatečně příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova,  
IČ: 60337583, se sídlem Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí podání žádosti  
o dotaci z rozpočtu MSK na projekt „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje 
sociálních pracovníků odborného sociálního poradenství „RaD“ – Sociální 
služby města Havířova“ ve výši 38 900 Kč 

Z: ředitel SSmH 
T: leden 2022 

 

 
3974/81RM/2022 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MSK  

– Pečovatelská služba______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
dodatečně příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova,  
IČ: 60337583, se sídlem Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí podání žádosti  
o dotaci z rozpočtu MSK na projekt „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje 
pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města 
Havířova“ ve výši 55 600 Kč 

Z: ředitel SSmH 
T: leden 2022 

 

 
3975/81RM/2022 - Souhlas s přijetím věcného daru – kávovar___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí 
věcného daru – kávovar v hodnotě 5 999 Kč pro zaměstnance a klienty SSmH  
od Nadace rozvoje zdraví, Sousední 1019/5, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64, 
IČO: 60784458 
 
p o v ě ř u j e 

 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 
Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  
 

Z: ředitel SSmH 
T: únor 2022 

 

 
 



 
 

USNESENÍ 

ze 81. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.02.2022 

75 

3976/81RM/2022 - Informativní zpráva o zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě  
v dětské skupině pod názvy „Dětská skupina – Edisonka 1“ a „Dětská 
skupina – Edisonka 2“____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě 
v dětské skupině pod názvy „Dětská skupina – Edisonka 1“ a „Dětská skupina – 
Edisonka 2“, každá s kapacitou 12 dětí  

 

 
3977/81RM/2022 - Zrušení Terénní služby Poradenského centra KHAMORO______________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit zrušení Terénní služby, která  
je poskytována v rámci Poradenského centra KHAMORO příspěvkovou 
organizací Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  
736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 60337583, a to ke dni 30.6.2022 

 

 
3978/81RM/2022 - Souhlas s vyjednáváním o podmínkách převodu části činnosti  

SSmH – střediska Rehabilitace_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e 
 
příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 
k dalšímu vyjednávání podmínek se společnosti FitKlinik s. r. o,  
IČO: 089286649, pro chystaný převod části činnosti SSmH – střediska 
Rehabilitace  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Sociální služby 
města Havířova, IČ: 60337583 převod části činnosti SSmH – střediska 
Rehabilitace  

Z: ředitel SSmH 
T: 2022 
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3979/81RM/2022 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního  
majetku Domova seniorů Havířov___________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, vyřazení a likvidaci 
neupotřebitelného (nepoužitelného) vlastního investičního majetku v celkové 
pořizovací hodnotě 438 072,06 Kč 
- Stroj nářezový, inventární číslo DHS1000198,  

s pořizovací cenou 110 307,00 Kč, zůstatková cena k 31. 1. 2022 činí 0,00 Kč 
- Pánev smažící velká elektrická, inventární číslo DHS1000214,  

s pořizovací cenou 71 248,00 Kč, zůstatková cena k 31. 1. 2022 činí 0,00 Kč 
- Pánev sklopná 1201 elektrická, inventární číslo DHS9000138,  

s pořizovací cenou 182 487,00 Kč, zůstatková cena k 31. 1. 2022  
činí 63 922,00 Kč 

- Ústředna telefonní Siemens, inventární číslo DHS1000315,  
s pořizovací cenou 74 030,06 Kč, zůstatková cena k 31. 1. 2022 činí 0,00 Kč 

 
Z: ředitel DsH  
T: únor 2022 

 

 
3980/81RM/2022 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního 

majetku Domova seniorů Havířov – ústředna telefonní__________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Domov seniorů 
Havířov, IČ 75139243, se sídlem Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, 
vyřazení a likvidaci neupotřebitelného (nepoužitelného) vlastního investičního 
majetku – ústředny telefonní S009X, inventární číslo DHS1000316, s pořizovací 
cenou 642 543,40 Kč a zůstatkovou cenou 0,00 Kč k 31.1.2022  

 
Z: ředitel DsH  
T: únor 2022 
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3981/81RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu města 
Orlová pro rok 2022______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Orlová, se sídlem 
Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 00297577 výši 10 000 Kč 

 
Z: ředitelka SANTÉ 
T: únor 2022 

 

 
3982/81RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 

statutárního města Karviná pro rok 2022_____________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Karviná, se 
sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát, IČO: 00297534 výši 5 000 Kč 

 
Z: ředitelka SANTÉ 
T: únor 2022 

 

 
3983/81RM/2022 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce  

Horní Domaslavice pro rok 2022____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Horní Domaslavice, se 
sídlem Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice, IČO: 00536008 výši 
5 000 Kč 

Z: ředitelka SANTÉ 
T: únor 2022 
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3984/81RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  
MOb MHaH pro rok 2022__________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci z rozpočtu městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, 
IČO: 00845451 ve výši 5 000 Kč 

 Z: ředitelka SANTÉ 
T: únor 2022 

 

 
3985/81RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru___________  
 

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 účelově vázaného finančního daru od obce Petřvald,  
se sídlem Petřvald č. p. 175, 742 60 Petřvald, IČO: 00298263 výši 5 000 Kč 
 

Z: ředitelka SANTÉ 
T: únor 2022 

 

 
3986/81RM/2022 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2022 – bezbariérové  

byty na území statutárního města Havířova___________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2022 – bezbariérové byty  
dle přílohy č. 1 

 

 
3987/81RM/2022 - Mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu v majetku statutárního města Havířova panu K. L., trvale bytem 
……………………, o velikosti 0+2 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 
Karvinská, Havířov-Město, nebo na ul. Mládežnická, Havířov-Podlesí 
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3988/81RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 58 v Domě s pečovatelskou  
službou na ulici Generála Svobody___________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního bytu č. 58 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 
……………………,  majetku statutárního města Havířova paní T. A. 

 

 
3989/81RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 107 v Domě s pečovatelskou  

službou na ulici Generála Svobody___________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního bytu č. 107 v Domě s pečovatelskou službou  
na ul. ……………………, v majetku statutárního města Havířova  
manželům J. a M. Š.  

 

 
3990/81RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady_______________  
 

Rada města Havířova 
jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 
1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“)  
 
ž á d á 
 
1. představenstvo společnosti TSH a.s. o svolání jednání jediného akcionáře 

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 
v termínu dne 23.5.2022 v 14:30 hodin v zasedací místnosti Rady města 
Havířova na Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, 
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE, s tímto navrženým pořadem 
valné hromady:  

     1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 
     2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu 
     3. Schválení pořadu valné hromady 
     4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu  

jejího majetku za rok 2021 
     5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi  

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou za rok 2021 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 

ze 81. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.02.2022 

80 

     6. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 
     - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 
     - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 
     - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou za rok 2021 

     - o výsledcích kontrolní činnosti 
  7. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2021  

a zpráva nezávislého auditora určená akcionáři  
  8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2021 

     9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2021 včetně  
stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

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

na valné hromadě dne 23.5.2022 
 
u k l á d á  
 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, předsedovi  

dozorčí rady a řediteli společnosti TSH a.s.                                                                            
 

Z: vedoucí OPS 
                                                                                           T: 25.02.2022 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 23.5.2022 

 na odbor kancelář primátora v listinné podobě 

 
        Z: představenstvo TSH a.s.  
                                                                               T: 20.04.2022 

 
1. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne 23.5.2022 na 

internetových stránkách společnosti TSH a.s. 
 

                                                                               Z: představenstvo TSH a.s.  
                                                                               T: 20.04.2022 

 
2. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady 

dne 23.5.2022 na odbor kancelář primátora  
 

                                      Z: předseda předst. TSH a.s. 
              T: 12.05.2022 

 
3. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady 

dne 23.5.2022 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 
 
         Z: předseda předst. TSH a.s. 

                            T: 16.05.2022 
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3991/81RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady_______  
 

Rada města Havířova  
jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
se sídlem Konzumní 298/6a,  Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 
1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“)  
 
ž á d á   
 
1. představenstvo společnosti HTS, a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 
v termínu dne 23.5.2022 v 14:20 hodin v zasedací místnosti Rady města 
Havířova na Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, 
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE, s tímto navrženým pořadem 
valné hromady:  
1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  
3. Schválení pořadu valné hromady 
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s.  

a stavu jejího majetku za rok 2021 
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi  

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou za rok 2021 

6. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 
   - o její kontrolní činnosti za rok 2021 
   - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 
   - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 
   - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou za rok 2021 

7. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky společnosti  
HTS, a.s. 

8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2021 
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2021  

včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 
  10.  Různé 

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

o účast na valné hromadě dne 23.5.2022 
 
u k l á d á  
 
1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, 

předsedovi dozorčí rady a řediteli společnosti HTS, a.s.      
 
                                                                          Z: vedoucí OPS 
                                                                          T: 25.2.2022 
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2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 23.5.2022  
na odbor kancelář primátora v listinné podobě 
 

Z: představenstvo HTS, a.s. 
                                                                           T: 20.4.2022 

 
3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne 23.5.2022  

na internetových stránkách společnosti HTS, a.s.                                                                     
  

                                                                           Z: představenstvo HTS, a.s. 
                                                                           T: 20.4.2022 
 
4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 23.5.2022 na odbor kancelář primátora  
 
                                         Z: předseda předst. HTS, a.s.  
                T: 12.5.2022 
 
5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 23.5.2022 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě                                                                              
         
                                                                                           Z: předseda předst. HTS, a.s.  

                              T: 16.5.2022 
 

 
3992/81RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady______________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem  
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 (dále jen 
„společnost MRA, s.r.o.“)  
 
ž á d á    
 
1. jednatele společnosti MRA, s.r.o. o svolání jednání jediného společníka  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 
v termínu dne 23.5.2022 ve 14.00 hodin na Magistrátu města Havířova, ul. 
Svornosti 86/2, Havířov-Město, v zasedací místnosti Rady města Havířova, II. 
poschodí hlavní části budovy RADNICE s tímto navrženým pořadem     
jednání: 

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

a 2. ověřovatele zápisu  
3. Schválení pořadu jednání valné hromady 
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího  

majetku za rok 2021 
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  
za rok 2021 
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6. Zpráva dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o.   
    - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 
    - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o.  

za rok 2021 
    - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2021 

    - o výsledcích kontrolní činnosti 
7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2021 
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2021 
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2021,  

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

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

hromadě dne 23.5.2022 
 
u k l á d á  
 
1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelům a předsedovi dozorčí rady 

společnosti MRA, s.r.o.  
   Z: vedoucí OPS 
   T: 25.02.2022  
 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 23.5.2022 na odbor  
kancelář primátora v listinné podobě 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 
   T: 20.04.2022 
 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 23.5.2022 na internetových  
stránkách společnosti MRA, s.r.o. 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 
   T: 20.04.2022 
 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu dne  
23.5.2022 na odbor kancelář primátora 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 
   T: 12.05.2022 
 

5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu  
dne 23.5.2022 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

       
   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 
   T: 16.05.2022 
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3993/81RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady___________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem 
Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen 
„společnost Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“)  
 
ž á d á    
 
1. jednatele společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. o svolání jednání  

jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná 
hromada“) v termínu dne 23.5.2022 ve 14.10 hodin na Magistrátu města 
Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, v zasedací místnosti Rady města 
Havířova, II. poschodí v hlavní části budovy RADNICE s tímto navrženým 
pořadem jednání: 

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

a 2. ověřovatele zápisu  
    3. Schválení pořadu jednání valné hromady 
    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Restaurace Radnice Havířov,  

s.r.o. a stavu jejího majetku za rok 2021 
    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za rok 2021 

    6. Zpráva dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. 
        - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 
        - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti Restaurace Radnice  

Havířov, s.r.o. za rok 2021  
        - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2021 

        - o výsledcích kontrolní činnosti 
    7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Restaurace Radnice Havířov,  

s.r.o. za rok 2021 
 

    8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.  
za rok 2021, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

    9. Různé  
    
2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.  

o účast na valné hromadě dne 23.5.2022 
 
u k l á d á  
 
1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednateli společnosti Restaurace  

Radnice Havířov, s.r.o.  
  Z: vedoucí OPS 
  T: 25.02.2022 
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2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 23.5.2022 na odbor 
kancelář primátora v listinné podobě 

  Z: jednatel Restaurace  
             Radnice Havířov, s.r.o. 
  T: 20.04.2022 
 
3. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu  

dne 23.5.2022 na odbor kancelář primátora 
 
  Z: jednatel Restaurace   
                                                                             Radnice Havířov, s.r.o. 
  T: 12.05.2022 
 
4. předat podepsané materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu dne 23.5.2022  

na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 
 
  Z: jednatel Restaurace       
                                                                                                               Havířov, s.r.o.  

   T: 16.05.2022 
 

 
3994/81RM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 1.3.2022____ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
1. termín konání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem  

Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá, IČO: 47677287 (dále jen 
„Společnost“), dne 1. března 2022 v 13:30 hodin v sídle Společnosti  

2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  
3. návrhy na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2 
 
u k l á d á   
 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu jednání valné hromady 
takto: 
bod 2.  Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle návrhu  

   představenstva dle Přílohy č. 2 
bod 3.  Volba členů dozorčí rady - hlasovat pro schválení členů dozorčí  

         rady dle návrhu představenstva dle  
         Přílohy č. 2  
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3995/81RM/2022 - ENVEZ, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady konané  
dne 16.2.2022____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti ENVEZ, a.s., se sídlem  

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 07334214 (dále „Společnost“) 
dne 16.2.2022 v 13 hodin na adrese Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov  
dle Přílohy č. 1 

2. program jednání mimořádné valné hromady Společnosti dle Přílohy č. 1  
 
u k l á d á   
 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 
 
bod 1. programu:  Zahájení, volba orgánů valné hromady  

– hlasovat pro osoby navržené za předsedu, 
zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním 
hlasů     

bod 2. programu:  Schválení změny stanov – hlasovat pro schválení  
změny stanov dle Přílohy č. 2 

bod 3. programu:  Odvolání pana L. R. z funkce člena dozorčí  
rady – hlasovat pro odvolání pana L. R. 

bod 4. programu:  Volba pana P. T. do funkce člena dozorčí rady  
– hlasovat pro zvolení pana P. T. 

bod 5. programu:  Odvolání pana D. B. z funkce člena  
představenstva – hlasovat pro odvolání pana  
D. B. 

bod 6. programu:  Volba pana M. V. do funkce člena  
představenstva – hlasovat pro zvolení pana  
M. V. 

bod 7. programu:  Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady  
mezi Společností a panem T. – hlasovat pro  
schválení smlouvy o výkonu funkce dle Přílohy č. 3 

bod 8. programu:  Schválení smlouvy o výkonu funkce člena  
představenstva mezi Společností a panem V. 
– hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce  
dle Přílohy č. 4 

 

 
3996/81RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - volba člena dozorčí rady_________________  
 
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.“)  
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v o l í 
 
druhého ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
skončení funkce uplynutím funkčního období dnem 25.1.2022 člena dozorčí rady 
společnosti HTS, a.s. pana Ing. P. Š., dat. nar. ……………………, bytem 
…………………… 
 
v o l í  
 
s účinností od 14.02.2022 do funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 
pana Ing. P. Š., dat. nar. ……………………, bytem …………………… 
 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.    

                                                                                   
 Z: vedoucí KP 
 T: 02/2022 

 
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby místopředsedy dozorčí 

rady společnosti HTS, a.s. 
     Z: představenstvo HTS, a.s. 

                                                                                                    T: 03/2022 
 

3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, 
vložka 1113 

                                                                                                       Z: představenstvo HTS, a.s. 
                                                                                                      T: 03/2022 
 

 
3997/81RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení odměny jednateli_______________ 
 
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), 
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 
Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,  
IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „společnost“) 
 
v o l í 
 
2. ověřovatele zápisu: Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D. 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
návrh dozorčí rady společnosti proplatit jednateli společnosti jednorázovou 
odměnu za práci v roce 2021 dle přílohy  
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s c h v a l u j e 
 
vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti v souladu s návrhem 
dozorčí rady společnosti dle přílohy  

   Z: jednatel společnosti 
   T: 2/2022 

 

 
3998/81RM/2022 - Vyvěšení tibetské vlajky___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s o u h l a s í 
 
s připojením statutárního města Havířova k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2022 před budovou 
Magistrátu města Havířova 

 

   
3999/81RM/2022 -Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířov  

za rok 2021______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem za rok 
2021 dle přílohy  
 
u k l á d á 
 
zveřejnit Výroční zprávu na www města a ve vstupní hale Radnice 

 
          Z: vedoucí KP 

T: 28.02.2022 
 

   
4000/81RM/2022 - Odpověď na písemnost adresované Radě města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
návrh odpovědi na dotaz adresovaný Radě města Havířova dle přílohy č. 2 
 
u k l á d á 
 
vedoucí odboru kancelář primátora odeslat odpověď ve znění dle přílohy č. 2 

 
          Z: vedoucí KP 

T: 28.02.2022 
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4001/81RM/2022 - Poskytnutí věcného daru__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
poskytnutí věcného daru ve formě sportovního dovybavení  
ZŠ Havířov-Šumbark, se sídlem Moravská 497/29, IČO: 70958131,  
a to sportovními potřebami pro tělesnou výchovu (míče, vozíky na míče),  
ve výši 19 988,- Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem darovací smlouvy 
 
u k l á d á 

 
vedoucí odboru kancelář primátora zajistit uzavření darovací smlouvy dle tohoto 
rozhodnutí Rady města Havířova 

Z: vedoucí KP 
T: 30.04.2022 

 

 
4002/81RM/2022 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 4. čtvrtletí 2021________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  
v 4. čtvrtletí roku 2021 dle přílohy č. 1 a Plán kontrolní činnosti oddělení kontroly 
a interního auditu odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova  
na 1. pololetí 2022. 

 

 
4003/81RM/2022 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2021____  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za II. pololetí roku 2021. 
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4004/81RM/2022 - Předložení žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce hřiště______________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit předložení individuální žádosti o dotaci 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce hřiště 
při ZŠ Gorkého“ ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
nejvýše však 12,00 mil. Kč 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro investice a chytré město Ing. Bohuslava Niemiece 
podpisem žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 
u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gorkého“  

 
   Z: vedoucí OÚR 
                                                                                        T: únor 2022 
 

 
4005/81RM/2022 - Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 28.02.2022__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 
se bude konat dne 28. února 2022 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 
dle upravené přílohy.  

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města      náměstek primátora 

        pro ekonomiku a správu majetku 

       


