
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/73569/2022 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 

  

DATUM: 16.03.2022   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 82. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.03.2022  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mikulasova.vladimira@havirov-city.cz


 
 

USNESENÍ 

z 82. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.03.2022 

2 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.03.2022  

 
4006/82RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 82. schůze RMH, konané dne 14. března 2022 
 
4007/82RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů z 81. schůze RMH, konané dne 14. února 2022  
 
4008/82RM/2022 - Schválení pořadu 82. schůze RMH, konané dne 14. března 2022 
 
4009/82RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 82. RMH 
 
4010/82RM/2022 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou  

politiku města 
 

4011/82RM/2022 - Výpověď veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bílá pro výkon některých  
činností MP Havířov 
 

4012/82RM/2022 - Provoz pultu centralizované ochrany 
 
4013/82RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 
 

4014/82RM/2022 - Udělení výjimky ze Zásad 
 
4015/82RM/2022 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
4016/82RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností  
 
4017/82RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 

4018/82RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
 
4019/82RM/2022 - Výpůjčka částí pozemků parc. č. 604, 3009/1, 2996/6, k. ú. Bludovice 
 
4020/82RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 904, k. ú. Havířov-město 
 
4021/82RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá 
 
4022/82RM/2022 - Zvýšení nájemného za pozemky užívané městem v k. ú. Bludovice  
 
4023/82RM/2022 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na ul. Zemědělská,  

Dolní Datyně“     
 

4024/82RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu – Národní  
třída 579/8 
 

4025/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – garáž na ul. Balzacova, formou  
veřejné soutěže  
 

4026/82RM/2022 - Pronájem částí nemovitých věcí – doplnění usnesení 
 
4027/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, zdravotní středisko 
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4028/82RM/2022 - Prodloužení nájmu části nemovité věci - spol. Vodafone Czech Republic a.s. 
 

4029/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Husova 545/5 
 
4030/82RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Mánesová 989/42  
 
4031/82RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Lašská 1148/9  
 
4032/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Konzumní 385/20 
 
4033/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Turgeněvova 893/4 
 
4034/82RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Sukova 818/1  
 
4035/82RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Švabinského 994/5  
 
4036/82RM/2022 - Zrušení usnesení, ukončení nájmu a záměr pronájmu části nemovité věci  

– ul. Palackého 
 

4037/82RM/2022 - Souhlas s umístěním sídla  
 
4038/82RM/2022 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
4039/82RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4040/82RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

4041/82RM/2022 - UŘ/441/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28,  
Havířov-Podlesí“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 

4042/82RM/2022 - Uzavření dodatku č. 4 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  
věcí č. 1003/EO/2017 

 
4043/82RM/2022 - Dešťová kanalizace - Smlouva o zpracování osobních údajů  

se společností Technické služby Havířov a.s.  
 

4044/82RM/2022 - Kanalizace pro veřejnou potřebu - Smlouva o zpracování osobních údajů  
se společností Technické služby Havířov a.s.  
 

4045/82RM/2022 - Městská hromadná doprava Havířov - Vyúčtování za r. 2021 
 
4046/82RM/2022 - Pracovní skupina pro řešení problematiky dopravy v Havířově – změna  

složení  
 

4047/82RM/2022 - Dohoda o splátkách dluhu    

 
4048/82RM/2022 - Bezplatná přeprava občanů Ukrajiny v MHD Havířov – dočasné opatření 
 
4049/82RM/2022 - „Parkoviště Mánesova“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 658/OÚR/2021 

se společností Technické služby Havířov a.s. 

 
4050/82RM/2022 - Grantové řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ – předložení žádosti  

o nadační příspěvek 
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4051/82RM/2022 - „Beach volejbal v Havířově, II. etapa“– uzavření smlouvy se společností  
Technické služby Havířov a.s. 
 

4052/82RM/2022 - „PD a AD pro 5 parkovišť Havířov“ - zahájení zadávacího řízení 
 
4053/82RM/2022 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“  

(stavba č. 19019) - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 267/OÚR/21 
 

4054/82RM/2022 - Most M2 na ul. Prachatická – projektová dokumentace – zahájení  
zadávacího řízení 
 

4055/82RM/2022 - VZ/55/OÚR/22 – „ZŠ Kudeříková – výměna rozvodů ZTI a ÚT“  
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

4056/82RM/2022 - VZ/56/OÚR/22 – „Střechy budovy MMH – křídlo D“ – rozhodnutí  
o výběru nejvhodnější nabídky 
 

4057/82RM/2022 - Přerušení provozu MŠ Mládí Havířov 
 
4058/82RM/2022 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov  
 

4059/82RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
4060/82RM/2022 - Informace o skutečně přijatých finančních a věcných darech PO  

v roce 2021 
 

4061/82RM/2022 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  
MŠ Moravská Havířov  
 

4062/82RM/2022 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  
ZŠ K. Světlé Havířov  
 

4063/82RM/2022 - Dodatečný souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI  
– MŠ U Stromovky Havířov 
 

4064/82RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – MŠ Petřvaldská Havířov  
 
4065/82RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Moravská Havířov 
 
4066/82RM/2022 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci ZŠ K. Světlé Havířov 
 
4067/82RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO - ZŠ Moravská Havířov 
 
4068/82RM/2022 - Dodatečný souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů  

nákladových účtů 2021 - ZŠ Mládežnická Havířov 
 

4069/82RM/2022 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov 
 
4070/82RM/2022 - Kronika statutárního města Havířova 
 
4071/82RM/2022 - Schválení poskytnutí darů oceněným osobnostem v oblastech  

společenského života 
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4072/82RM/2022 - Žádosti o bezplatný pronájem      
  
4073/82RM/2022 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 
 

4074/82RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace  
 

4075/82RM/2022 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022 – projekty  
MKS Havířov 
 

4076/82RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov   
 

4077/82RM/2022 - Výběr nejvhodnější nabídky na VZ/21/SSRZ/2021 „Běžkařský  
a lyžařský trenažér pro nádražní halu“  
 

4078/82RM/2022 - Žádost o souhlas k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 
 
4079/82RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

z Nadace ČEZ 
 

4080/82RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru – Horní Suchá 
 
4081/82RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru – Město Šenov 
 
4082/82RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru 
 
4083/82RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 105 v Domě s pečovatelskou  

službou na ulici Generála Svobody 
 

4084/82RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 112 v Domě s pečovatelskou  
službou na ulici Generála Svobody 
 

4085/82RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 94 v Domě s pečovatelskou 
službou na ulici Generála Svobody 
 

4086/82RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 125 v Domě s pečovatelskou 
službou na ulici Karvinská 
 

4087/82RM/2022 - Mobilní služby Havířov 2022-2023 – zahájení zadávacího řízení 

 
4088/82RM/2022 - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022 - zahájení zadávacího  

řízení 
 

4089/82RM/2022 - Nominace zástupce města do Řídícího výboru projektu IP LIFE             
 
4090/82RM/2022 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí valné hromady  

per rollam 
 

4091/82RM/2022 - Pohledávky statutárního města Havířova – výzvy soudních exekutorů  
ke složení zálohy na další vedení exekuce 
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4092/82RM/2022 - Participativní rozpočet r. 2021 – realizace projektu „Rekonstrukce  
minigolfového hřiště Astronautů“ – navýšení finančního objemu 
 

4093/82RM/2022 - Stížnosti – přehled za r. 2021 
 

4094/82RM/2022 - Zápůjčka ze sociálního fondu 
 
4095/82RM/2022 - Počet zaměstnanců MMH 
 
4096/82RM/2022 - Poskytnutí peněžitého daru –Cena města Havířova za rok 2021 
 
4097/82RM/2022 - Informace o vyvěšení ukrajinské vlajky 
 
4098/82RM/2022 - Změny ve složení Občanské komise č.1 pro část města Havířov - Bludovice 
 
4099/82RM/2022 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o příspěvek  

z Nadace ČEZ v programu „Podpora regionů“ 

 
4100/82RM/2022 - Pomoc občanům Ukrajiny 
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U S N E S E N Í 
z 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.03.2022  

 
4006/82RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 82. schůze RMH, konané dne 14. března 2022__ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 82. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 14. března 2022 

 
Ing. Jakuba CHLOPECKÉHO, Ph.D. 

 

 
4007/82RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů z 81. schůze RMH, konané dne 14. února 2022___  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávy ověřovatelů zápisu z 81. schůze RMH, která se konala dne  
14. února 2022.  

 

 
4008/82RM/2022 - Schválení pořadu 82. schůze RMH, konané dne 14. března 2022_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený pořad 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 14. března 2022 
dle přílohy upravené takto: 

doplnění pořadu o body č. 94 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti  

o příspěvek z Nadace ČEZ v programu „Podpora regionů“ a bod č. 95 - Pomoc 

občanům Ukrajiny. 
 

 
4009/82RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 82. 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: 
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úkoly: krátkodobé 

 

3812/79RM/2021 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka  

v působnosti valné hromady – volba členů dozorčí rady 

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

sportovní haly 

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

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

v Moravskoslezském  

kraji - 3. výzva“ 

4004/81RM/2022 Předložení žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce hřiště 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2932/66RM/2021 Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na 

protidrogovou politiku města za rok 2020  

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

v Havířově Prostřední Suché 

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

zakázky malého rozsahu 

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

ČEZ Distribuce, a. s. 

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

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 

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

jediného akcionáře v působnosti valné hromady - volba 

členů orgánů společnosti 

3886/81RM/2022 VZ/470/MP/21 – „Oděvy pro Městskou policii Havířov 

2022 - 2025“  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

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

T-Mobile Czech Republic a.s. 

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

Radnice, formou veřejné soutěže 

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

Armáda Spásy 

3921/81RM/2022 Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města 

Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. 

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

dohoda o ukončení smlouvy 

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 

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

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21 

3939/81RM/2022 VZ/4/OÚR/22 – „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (číslo 

stavby 20093) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

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 

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 

Havířov 

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 

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 
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3964/81RM/2022 Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do 

Strategického rámce MAP III – ZŠ Jarošova Havířov 

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 

3979/81RM/2022 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného investičního majetku Domova seniorů 

Havířov 

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  

3999/81RM/2022 Výroční zpráva o poskytování informací statutárním 

městem Havířov za rok 2021 

4000/81RM/2022 Odpověď na písemnost adresované Radě města Havířova 
 

 

4010/82RM/2022 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou  

politiku města____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova  

za rok 2021 dle důvodové zprávy 

 

u k l á d á 

 

předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků na 

protidrogovou politiku města za rok 2022 v prvním čtvrtletí následujícího roku 

 

    Z: ředitel MP Havířov 

                       T: březen 2023 
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4011/82RM/2022 - Výpověď veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bílá pro výkon některých  

činností MP Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí výpověď Veřejnoprávní smlouvy 

k zajišťování výkonu některých úkonů městské policie č. 647/MP/19 uzavřené 

dne 15.7.2019 s Obcí Bílá   

 

 

4012/82RM/2022 - Provoz pultu centralizované ochrany_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu Zásad provozu pultu centralizované ochrany na MP Havířov  

č. ZS/8/RMH/2002 ze dne 14.8.2002 ve znění přílohy č.1 tohoto materiálu, 

s účinností od 1.4.2022 

 

u k l á d á 

 

informovat objednatele a zajistit dodatky ke stávajícím platným smlouvám, které 

budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran 

 

    Z: ředitel MP Havířov 

                       T: duben 2022 

 

 

4013/82RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022__________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality  

na místní úrovni 2022 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací  

na realizaci těchto dílčích projektů:  

projekt č. 1 „Havířov – Asistent prevence kriminality 2022“ 

projekt č. 2 „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami  

– Dopady pandemie nemoci Covid-19“ 

projekt č. 3 „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče  

s dětmi 2022“  

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 82. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.03.2022 

12 

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši  

v roce 2022: 

125 000,- Kč na projekt „Havířov – Asistent prevence kriminality 2022“ 

  25 600,- Kč na projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi  

a jejich rodinami – Dopady pandemie nemoci Covid-19“ 

      37 800,- Kč na projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik  

pro rodiče s dětmi 2022“  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím 

návrhu úprav rozpočtu na rok 2022 navýšení výdajů MP Havířov ve výši 

schváleného podílu města na spolufinancování projektů finančními prostředky 

z „Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a 

upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ finanční spoluúčast statutárního 

města Havířova v předpokládané výši 188 400,- Kč, a to za předpokladu, že 

projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality 

 

 

4014/82RM/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 pana  

T. T., státního příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem …………………… 

  

4015/82RM/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 K. S., trvale bytem …………………… k nájemní 

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

nájemkyní je její matka paní M. S. 

 

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

přistoupení paní I. B., trvale bytem …………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě na ul. ……………………, jehož 

nájemcem je pan D. Z.  

 

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

přistoupení paní A. O., trvale bytem …………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+2 v domě na ul. ……………………, jehož 

nájemkyní je její dcera paní S. M.  
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4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení pana I. K., trvale bytem …………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+3 v domě  

na ul. ……………………, jehož nájemcem je jeho otec  

pan J. K.  

 

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

přistoupení paní L. B., trvale bytem ……………………k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+3 v domě na ul. ……………………, jehož 

nájemkyní je paní T. V.  

 

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

přistoupení pana M. B., trvale bytem …………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2 v domě  

na ul. ……………………, jehož nájemkyní je jeho matka paní H. B. pod 

podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu – 

přistoupení ke smlouvě paní H. B. předloží doklad o celkové úhradě 

pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

přistoupení pana J. T. st., trvale bytem …………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+2 v domě  

na ul. ……………………, jehož nájemcem je jeho syn  

pan J. T. ml.  

 

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

přistoupení paní Š. U., trvale bytem …………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 1+2 v domě  

na ul. ……………………, jehož nájemkyní je paní M. S.  

 

 

4016/82RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Dolní  

Suchá, parc. č. 2735/1, dle GP č. 1359-117/2018 ze dne 22. 1. 2019 

označenému jako parc. č.  2735, za účelem umístění kanalizační přípojky  

o výměře 4,00 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH,  

na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 2548/40, k. ú. Dolní Suchá, 

jehož součástí je budova č. p. 454, ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

ve vlastnictví P. M., bytem …………………… 
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2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Dolní  

Suchá, parc. č. 2735/1, dle GP č. 1303-29/2017 ze dne 28. 6. 2017 označenému 

jako parc. č. 2735, za účelem umístění vodovodní přípojky o výměře  

26,14 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 3.267,50 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 2511/22, k. ú. Dolní Suchá, jehož 

součástí je budova č. p. 446, kterým ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

je vlastník M. J., bytem …………………… 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města v k. ú. Dolní  

Suchá, parc. č. 2735/1, 2735/2, 2735/3, dle GP č. 1381-54/2019 ze dne  

18. 7. 2019 označeným jako parc. č.  2735, za účelem umístění vodovodní 

přípojky o výměře 9,00 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 1.125,00 Kč  

+ DPH a k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2735/1, 

dle GP č. 1384-65/2019 ze dne 16. 9. 2019 označenému jako parc. č.  2735,  

za účelem umístění elektropřípojky o výměře 3,00 m2, za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc.  

č. 2351/8, k. ú. Dolní Suchá, kterým ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

jsou vlastníky M. G. aj. G., oba bytem …………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. až 3. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

 

4017/82RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

a to parc. č. 2592/1, k. ú. Bludovice spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci stavby č.  

IP-12-8025860/VB3 Životice, Přátelství, č. parc. 2635/7, NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,50 m2 dle GP  

č. 5065-12/2022 ze dne 21. 1. 2022, na dobu neurčitou  
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2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  

a to parc. č. 198, k. ú. Šumbark spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení 2xAYKY 3x120+70 v chráničce DVR110 a pilíř SS201 v rámci stavby 

č. IZ-12-8001853/VB1 Havířov-Město 197, přeložka NNk za jednorázovou 

úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,74 m2 dle GP č. 2043-597/2020  

ze dne 1. 2. 2022, 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. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných  

břemen – služebností dle bodu 1. a 2. v souladu s tímto usnesením 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

 

4018/82RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o._____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 202/1, 202/5, 

202/8, 202/9, 202/10, 202/78, 202/82, 202/84, 202/89, 214, 223/1, 229/1, 235/2, 

235/3, 236/2, 236/3, 243/1, k. ú. Bludovice spočívající v právu provozovat 

plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

plynárenského zařízení „REKO MS Havířov, II. etapa, 2. část, číslo stavby 

7700101683“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů 

za jednorázovou úhradu ve výši 285.308,00 Kč + DPH, o výměře 1.426,54 m2 

dle GP č. 5024-505/2021 ze dne 25. 10. 2021, na dobu neurčitou, ve prospěch 

oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 

Klíše, PSČ 400 01, IČO 272 95 567 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu 

s tímto usnesením                                                                                          

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

 
4019/82RM/2022 - Výpůjčka částí pozemků parc. č. 604, 3009/1, 2996/6, k. ú. Bludovice______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku 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  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce v souladu s tímto 
usnesením                                                                                   

Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 30.06.2022 
 

 
4020/82RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 904, k. ú. Havířov-město_________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 904, o výměře 171 m2,  
k. ú. Havířov-město, za účelem výstavby lodžií k bytovému domu č.p. 919  
na ulici Gogolova, Havířov-Město, pro Společenství Gogolova 2, se sídlem 
Gogolova 919/2, Havířov-Město, IČO: 25874063 
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4021/82RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1325/19, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, k. ú. Prostřední Suchá, z vlastnictví 
statutárního města Havířova do vlastnictví pana S. K., bytem 
……………………, za účelem majetkového vypořádání stavby garáže na 
prodávaném pozemku, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 12.770,00 
Kč (tj. 608,09 Kč/m2) + 2.969,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 
ve výši 15.739,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň  

 

 

4022/82RM/2022 - Zvýšení nájemného za pozemky užívané městem v k. ú. Bludovice_____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

zvýšení nájemného za pozemky užívané městem na základě nájemní smlouvy  

v k. ú. Bludovice, parc. č. 2592/35 o výměře 6 m2, parc. č. 2592/36 o výměře  

18 m2 a parc. č. 2887/3 o výměře 130 m2, ve vlastnictví pronajímatele  

Ing. V. B., bytem ……………………, dle platného Výměru MF č. 01/2022  

ve výši 49,00 Kč/m2/rok, tj. při celkové výměře pozemků 154 m2 nájemné  

pro rok 2022 a další následující roky ve výši 7.546,00 Kč/rok se splatností  

k 31.3. běžného roku 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 2  

k nájemní smlouvě č. 1005/OSM/08 ze dne 27. 10. 2008                                                                                    

                                                                                                            

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru předložit dodatek č. 2 v souladu s usnesením   

                                                                                                                          

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 30.04.2022  
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4023/82RM/2022 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na ul. Zemědělská,  

Dolní Datyně“___________________________________________________     

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci realizace stavby č. 21081 „Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně“, 

jejímž stavebníkem je statutární město Havířov    

1. výpůjčku a souhlas s umístěním a realizací stavby na části pozemku  

k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 293/2 o výměře cca 15 m2, ve vlastnictví půjčitele 

HRAS – zařízení hřišť, s.r.o. se sídlem Zemědělská 145/6, Havířov – Dolní 

Datyně, IČ: 476 66 331, na dobu od zahájení stavebních prací, do doby 

vypořádání části pozemku trvale zastavěné stavbou   

 

2. výpůjčku a souhlas s umístěním a realizací stavby na části pozemku  

k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 295/1 o výměře cca 15 m2, ve vlastnictví půjčitele 

pana Ing. J. S., bytem ……………………, na dobu od zahájení stavebních 

prací, do doby vypořádání části pozemku trvale zastavěné stavbou   

 

3. výpůjčku a souhlas s umístěním a realizací stavby na části pozemku  

k. ú. Dolní Datyně, parc. č.  293/1 o výměře cca 25 m2, dle podílů zapsaných 

na listu vlastnictví LV č. 25 ve spoluvlastnictví půjčitelů žijících v Polské 

republice, paní A. W., bytem ……………………, pana P. A. O., bytem 

……………………, paní B. P.-S., bytem ……………………, na dobu od 

zahájení stavebních prací, do doby vypořádání části pozemku trvale zastavěné 

stavbou   

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 

1-3                                                                                    

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s usnesením            

                                                                                                                 

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 30.06.2022  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit v rámci realizace stavby č. 21081 

„Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně“, jejímž stavebníkem je statutární 

město Havířov    

1. nabytí části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 293/2 o výměře cca 15 m2,  

koupí z vlastnictví prodávajícího HRAS – zařízení hřišť, s.r.o. se sídlem 

Zemědělská 145/6, Havířov-Dolní Datyně, IČO: 476 66 331, do vlastnictví 

kupujícího statutárního města Havířova, v rozsahu dle zaměření dokončené 

stavby, za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m2    
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2. nabytí části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 295/1 o výměře cca 15 m2,  

koupí z vlastnictví prodávajícího pana Ing. J. S., bytem ……………………, 

do vlastnictví kupujícího statutárního města Havířova, v rozsahu dle zaměření 

dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m2     

 

3. nabytí části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č.  293/1 o výměře cca 25 m2,  

koupí dle podílů zapsaných na listu vlastnictví LV č. 25, ze spoluvlastnictví 

prodávajících žijících v Polské republice, paní A. W., bytem 

……………………, pana P. A. O., bytem ……………………, paní B. P.-S., 

bytem ……………………, do vlastnictví kupujícího statutárního města 

Havířova, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 

400,00 Kč/m2     

 

 

4024/82RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu – Národní  

třída 579/8______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu koupě závodu dle § 2175 Občanského zákoníku, části 

nemovité věci – nebytové prostory o výměře 84,15 m2 v budově, v 1. NP 

obytného domu na ul. Národní třída 579/8, Havířov-Město, která je součástí 

pozemku p. č. 419, k. ú. Havířov-město, z nájemce pana J. N.,  

IČ: 41396430, na paní Z. Š., IČ: 62466283  

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o nájmu části nemovité věci s paní Z. Š.,  

se sídlem Okrajová 1412/45, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 62466283 a podmínky 

nájemní smlouvy: 

- sazba nájemného 1336,- Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- za účelem prodejny potravin a sběrny sazky 

 

 

4025/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – garáž na ul. Balzacova, formou  

veřejné soutěže___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku do veřejné soutěže p. č. 01/EO/2022 na pronájem garáže v suterénu 

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

podanou panem M. K., bytem ul. …………………… 
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s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci - nebytové prostory, garáž o výměře 18 m2 v suterénu 

obytného domu na ul. Balzacova 1186/10 v Havířově-Podlesí, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou od 01.04.2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 1.300,00 Kč/m2/rok,  

- platba nájemného a záloh za služby měsíčně, 

- za účelem garážování vlastního osobního motorového vozidla, 

- případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku  

na finanční vyrovnání po ukončení nájmu, panu M. K., bytem 

…………………… 

 

 
4026/82RM/2022 - Pronájem částí nemovitých věcí – doplnění usnesení___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
  
1. doplnit usnesení RMH č. 3414/73RM/2021 ze dne 16.08.2021  

o podmínky nájemní smlouvy: 
- nájemné 524,00 Kč/m2/rok za podnikatelskou plochu,  
- nájemné 55,00 Kč/m2/rok za společné prostory,  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.9.2021 

 
2. doplnit usnesení RMH č. 3563/76RM/2021 ze dne 11.10.2021  

o podmínky nájemní smlouvy: 
- nájemné 524,00 Kč/m2/rok za podnikatelskou plochu,  
- nájemné 55,00 Kč/m2/rok za společné prostory,  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 01.11.2021 

  
3. doplnit usnesení RMH č. 3564/76RM/2021 ze dne 11.10.2021  

o podmínky nájemní smlouvy: 
- nájemné 524,00 Kč/m2/rok za podnikatelskou plochu,  
- nájemné 55,00 Kč/m2/rok za společné prostory,  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 15.10.2021 

 
4. doplnit usnesení RMH č. 3565/76RM/2021 ze dne 11.10.2021  

o podmínky nájemní smlouvy: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 01.11.2021 
 

5. doplnit usnesení RMH č. 3566/76RM/2021 ze dne 11.10.2021, bod 1  
o podmínky nájemní smlouvy: 
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok,  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 01.11.2021 

 
6. doplnit usnesení RMH č. 3566/76RM/2021 ze dne 11.10.2021, bod 2  

o podmínky nájemní smlouvy: 
- nájemné 1 200,00 Kč/m2/rok,  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 15.10.2021  
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7. doplnit usnesení RMH č. 3566/76RM/2021 ze dne 11.10.2021, bod 3  
o podmínky nájemní smlouvy: 
- nájemné 1 113,00 Kč/m2/rok za podnikatelskou plochu,  
- nájemné 223,00 Kč/m2/rok za společné prostory,  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 01.11.2021 

 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemních smluv v souladu s body 1 až 7 tohoto usnesení s tím,  
že součástí nájemních smluv bude ujednání o zániku dosavadní nájemní smlouvy, 
přičemž dosavadní vzájemná práva a povinnosti budou smluvní strany  
od počátku považovat za práva a povinnosti vzniklá na základě nově uzavřené 
nájemní smlouvy 

 

 

4027/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, zdravotní středisko______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory sloužící podnikání, místnosti  

č. 2.24 a č. 2.25 o celkové výměře 34,50 m2 a podíl společných prostor o výměře 

25,91 m2 ve 2. NP zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83,  

Havířov-Podlesí, za účelem jako ordinace praktického lékaře, za podmínek: 

- nájemné za podnikatelskou plochu 1.113,00 Kč/m2/rok,  

- nájemné za podíl společných prostor 223,00 Kč/m2/rok,  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

společnosti MUDr. A. K. s.r.o., IČ: 02110431,  

se sídlem Kosmonautů 1237/35a, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

 

4028/82RM/2022 - Prodloužení nájmu části nemovité věci – spol. Vodafone  

Czech Republic a. s._______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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,  

k umístění zařízení elektronických komunikací, za podmínek: 

- nájem na dobu určitou, do 02.05.2027, 

- roční nájemné 104.653,00 Kč,  

- k částce nájemného připočtena aktuální sazba DPH, 

- úprava nájemného o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem,  

vždy k 1.7 daného roku, 
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- provozování zařízení v tzv. sdíleném režimu pro provozovatele sítě  

elektronických  komunikací, který je členem koncernu Vodafone Group plc., 

pro jiné subjekty je nutný souhlas pronajímatele, 

- v případě opravy nebo údržby předmětu nájmu poskytne nájemce pronajímateli  

součinnost na své náklady, společnosti Vodafone Czech Republic a. s.,  

IČ: 25788001, se sídlem Náměstí Junkových 2808/2, Praha 5  

p o v ě ř u j e 

 

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

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit dodatek č. 1 v souladu s tímto usnesením  

 

Z: vedoucí EO  

T: 01.04.2022 

 

 

4029/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Husova 545/5_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost o výměře 25 m2 v 1. PP obytného domu  

na ul. Husova 545/5 v Havířově-Městě, za účelem využití jako skladu pro vlastní 

potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

paní J. S., bytem ul. …………………… 

 

 

4030/82RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Mánesová 989/42_____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 3,71 m2 v 1. PP 

obytného domu na ul. Mánesova 989/42 v Havířově-Městě, společnosti 

PEGASUS Service s.r.o., IČ: 02029375, se sídlem Hlavní 778, 739 34 Šenov,  

za účelem využití jako skladu pro úklid společných prostor  
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4031/82RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Lašská 1148/9________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 15 m2 v 1. PP obytného 

domu na ul. Lašská 1148/9 v Havířově-Městě, panu J. S.,  

bytem ……………………, za účelem využití jako skladu pro vlastní potřebu  

 

 

4032/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Konzumní 385/20______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – prostory o výměře 18,60 m2 v suterénu obytného 

domu na ul. Konzumní 385/20 v Havířově-Šumbarku, za účelem využití jako 

soukromá domácí posilovna, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

panu R. A., bytem ul. …………………… 

 

 

4033/82RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Turgeněvova 893/4__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost o výměře 12,11 m2 v 1. PP domu  

na ul. Turgeněvova 893/4 v Havířově-Městě, za účelem využití jako skladu  

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

paní I. V., bytem ul. …………………… 

 

 

4034/82RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Sukova 818/1________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 18,83 m2 v 1. PP 

obytného domu na ul. Sukova 818/1 v Havířově-Městě, paní Z. V., bytem 

……………………, za účelem využití jako skladu pro vlastní potřebu  
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4035/82RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Švabinského 994/5____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 6,44 m2 v 1. PP 

obytného domu na ul. Švabinského 994/5 v Havířově-Městě, paní D. S., bytem 

……………………, za účelem využití jako skladu pro vlastní potřebu  

 

 

4036/82RM/2022 - Zrušení usnesení, ukončení nájmu a záměr pronájmu části nemovité věci  

– ul. Palackého___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení RMH č. 3907/81RM/2022 ze dne 14.02.2022 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu 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, nájemci panu J. S., IČ: 

63023725, dohodou k 31.03.2022 

 

2. záměr pronájmu 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 

 

 

4037/82RM/2022 - Souhlas s umístěním sídla__________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

umístění sídla pro podnikající fyzické osoby, a to advokátku  

Mgr. P. K., evidenční číslo ČAK: 18257, IČO: 07156758, advokátku Mgr. E. G., 

evidenční číslo ČAK: 19129, IČO: 08653003 a advokáta Mgr. M. V., evidenční 

číslo ČAK: 19884, IČO: 09210792 v budově Radnice č. p. 86, která je součástí 

pozemku parc. č. 122, k. ú. Havířov-město, na adrese Svornosti 86/2, Havířov-

Město  
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit souhlas s umístěním sídla pro advokáty  

Mgr. P. K., Mgr. E. G. a Mgr. M. V. v souladu s tímto usnesením     

                                                                               

Z: vedoucí EO 

                                                                                              T: 30.03.2022 

 

 

4038/82RM/2022 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 22., 23. a 24., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 22., 23.  

a 24., dle Přílohy č. 1. 

 

 

4039/82RM/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. 72, vel. 0+1 v ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

b) Byt č. 2, vel. 1+1 v ulici Lašská 1155/23, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

c) Byt č. 8, vel. 1+1 v ulici Klidná 791/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

d) Byt č. 29, vel. 1+1 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,   

2. ……………………,   

3. …………………… 
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e) Byt č. 14, vel. 1+1 v ulici Komunardů 984/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

f) Byt č. 7, vel. 1+1 v ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

g) Byt č. 21, vel. 1+1 v ulici Sukova 819/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

h) Byt č. 19, vel. 1+1 v ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

i) Byt č. 2, vel. 1+1 v ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

j) Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Klidná 778/20, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………otajný 

 

k) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Turgeněvova 895/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 

l) Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

m) Byt č. 42, vel. 1+2 v ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1 ……………………,   

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

n) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici A. S. Puškina 906/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

o) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Hakenova 726/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

p) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Česká 1204/11, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

q) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Mánesova 980/32, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 
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r) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Mozartova 1063/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

 

s) Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Stavbařská 296/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

t) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Tolstého 937/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,   

2. …………………… 

 

u) Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici Na Nábřeží 714/105, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

v) Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Na Nábřeží 715/103, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

w) Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici S. K. Neumanna 804/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2.  ……………………,  

3. …………………… 

 

x) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Bieblova 612/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. ……………………. 

 

z) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Lípová 728/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

aa) Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Hakenova 727/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

bb) Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Josefa Hory 1101/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

cc) Byt č. 2, vel. 1+2 v ulici J. A. Komenského 297/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 
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dd) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici K.V. Raise 1085/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

ee) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1203/40, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

ff) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1121/81c, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,   

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

gg) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Studentská 1153/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,   

3. …………………… 

 

hh) Byt č. 15, vel. 1+2 v ulici Studentská 1152/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2.  ……………………,  

3. …………………… 

 

ii) Byt č. 9 vel. 1+2 v ulici Mládí 1099/8, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………ušuka 

 

jj) Byt č. 16, vel. 1+2 v ulici Konzumní 385/20, Havířov – Šumbark, 

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

kk) Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Moravská 477/39, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

ll) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

mm) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Komunardů 983/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. …………………… 

 

nn) Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici Na Nábřeží 713/107, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,   

2. ……………………,  

3. …………………… 
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oo) Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici Na Nábřeží 760/133, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

qq) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Lípová 730/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. …………………… 

 

rr) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulice Švabinského 996/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

ss) Byt č. 8, vel. 1+3 v ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

tt) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Slovanská 1216/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

uu) Byt č. 13, vel. 1+3 v ulici K. V. Raise 1084/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

vv) Byt č. 15, vel. 1+3 v ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,   

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

ww) Byt č. 54, vel. 1+3 v ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

xx) Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici Svatopluka Čecha 546/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 
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yy) Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici 1.máje 871/16, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

zz) Byt č. 2, vel. 1+3 v ulici 17. listopadu 1032/15, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

aaa) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1204/42, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

bbb) Byt č. 17, vel. 1+3 v ulici Petra Bezruče 1544/7, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

ccc) Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov – Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

ddd) Byt č. 37, vel. 1+3 v ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

eee) Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici V. K. Klicpery 286/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

fff) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici V. K. Klicpery 289/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

ggg) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici V. K. Klicpery 288/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

hhh) Byt č. 57, vel. 1+3 v ulici Jedlová 494/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

iii) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Konzumní 382/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

jjj) Byt č. 8, vel. 1+3 v ulici Mládí 1141/16, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

kkk) Byt č. 15, vel. 1+3 v ulici Moravská 478/37, Havířov – Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 
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lll) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………… 

 

mmm) Byt č. 6, vel. 1+4 v ulici Slovanská 1219/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

nnn) Byt č. 3, vel. 1+4 v ulici Moskevská 1075/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

ooo) Byt č. 1, vel. 1+4 v ulici Uzavřená 1016/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,   

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

ppp) Byt č. 4, vel. 1+5 v ulici Marie Pujmanové 1112/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………,  

3. …………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

 

 

4040/82RM/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. 3. 2022 a 15. 3. 2022 dle 

přílohy č. 1 

 

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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4041/82RM/2022 - UŘ/441/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28,  

Havířov-Podlesí“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku VII. odst. 7 Smlouvy o dílo  

č. 63/MRA/21 ze dne 10. 2. 2021 na realizaci veřejné zakázky „Sanace 

obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/MRA/21 ze dne 10. 2. 2021  

na realizaci veřejné zakázky „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, 

Havířov-Podlesí“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení se společností STASEKO 

PLUS s.r.o., se sídlem Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín, IČO: 25853473 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 63/MRA/21 ze dne 10. 2. 2021 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/MRA/21  

ze dne 10. 2. 2021 

 

   Z: vedoucí investičně- 

        provozního odboru  

        MRA, s.r.o. 

   T: 31.03.2022 

 

 

4042/82RM/2022 - Uzavření dodatku č. 4 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

věcí č. 1003/EO/2017______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření Dodatku č. 4 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem 

Havířovem a společností Městská realitní agentura, s.r.o., ve znění dle přílohy 

č. 1 tohoto materiálu 

 

2. jako přílohy Dodatku č. 3: 

a) konsolidované znění Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy o správě svěřených  

nemovitých věcí – Seznam předmětných nemovitých věcí, ve znění dle 

přílohy č. 2 tohoto materiálu 

b) konsolidované znění Přílohy č. 3 Příkazní smlouvy o správě svěřených  

nemovitých věcí – Odměna správce, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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p o v ě ř u j e 

 

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

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

28. 12. 2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě o správě svěřených 

nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017 

 

   Z: vedoucí právního  

        odboru MRA, s.r.o. 

    T: 25.03.2022 

 

 

4043/82RM/2022 - Dešťová kanalizace - Smlouva o zpracování osobních údajů  

se společností Technické služby Havířov a.s.___________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním 
dešťové kanalizace ve vlastnictví statutárního města Havířova se společností 
Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461,736 01 Havířov-
Město, IČO: 25375601, na dobu platnosti Smlouvy o provozování dešťové 
kanalizace č. 902/OKS/21, ve znění dle přílohy 

Z: vedoucí OKS 

T: 3/2022 

 

 
 

4044/82RM/2022 - Kanalizace pro veřejnou potřebu - Smlouva o zpracování osobních údajů  
se společností Technické služby Havířov a.s.___________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním 
kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Havířova se 
společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461,736 01 
Havířov-Město, IČO: 25375601, na dobu platnosti Smlouvy o provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu č. 939/OKS/21, ve znění dle přílohy 
 

Z: vedoucí OKS 

T: 3/2022 
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4045/82RM/2022 - Městská hromadná doprava Havířov - Vyúčtování za r. 2021____________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov 
za r. 2021 dle přílohy 
 
u k l á d á 

 
do smlouvy s dopravcem ČSAD Havířov a.s. pro financování systému MHD 
Havířov v r.  2022 zapracovat povinnost dopravce použít nedočerpanou část 
odpisů z r. 2021 ve výši 8 871 984,- Kč na pořízení investic v r. 2022 a použití 
vyúčtovat v rámci celkového ekonomického vyhodnocení za r. 2022 
 

                    Z: vedoucí OKS 

          T: 3/2022 

 

 

4046/82RM/2022 - Pracovní skupina pro řešení problematiky dopravy v Havířově – změna  

složení__________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á  

 

p. L. K., referenta oddělení dopravních systémů odboru komunálních služeb 

Magistrátu města Havířova, z pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravy 

v Havířově s účinností od 01.04.2022 a 

 

j m e n u j e 

 

p. Ing. R. H., referenta oddělení dopravních systémů odboru komunálních služeb 

Magistrátu města Havířova, členem pracovní skupiny  

pro řešení problematiky dopravy v Havířově s účinností od 01.04.2022 

 

     

4047/82RM/2022 - Dohoda o splátkách dluhu_________________________________________    

 
Rada města Havířova 

 
d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit uzavření dohody o splátkách dluhu 

představující náhradu škody s dlužníkem panem F. P.,  

nar. ……………, bytem ……………………, takto: 

celkem dluh: 55 299,00 Kč 

počet splátek: 55 měsíců 

výše měsíční splátky: 1 000,00 Kč 

první splátka splatná dne: 15.06.2022 
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poslední splátka zaplacena nejpozději dne: 15.12.2026 

výše poslední splátky: 1 299,00 Kč,             

v případě nezaplacení jedné splátky nastává splatnost celého dluhu 

 

 

4048/82RM/2022 - Bezplatná přeprava občanů Ukrajiny v MHD Havířov – dočasné opatření_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souvislosti se současnou uprchlickou situací a v souladu s výzvou 

Moravskoslezského kraje dočasné opatření v přepravním sytému Městské 

hromadné dopravy Havířov, takto: 

 

Počínaje dnem 15.03.2022 bude až do odvolání poskytována občanům Ukrajiny 

bezplatná přeprava po prokázání se cestovním pasem, občanským průkazem  

či hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem 

              

u k l á d á 

 

prostřednictvím dopravce ČSAD Havířov a.s. zajistit realizaci schváleného 

opatření. 

                            Z: OKS  

T: Ihned 

 

 

4049/82RM/2022 - „Parkoviště Mánesova“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 658/OÚR/2021 

se společností Technické služby Havířov a.s.___________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e   

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 658/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 509 458,40 Kč bez DPH 

(616 444,66 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 658/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -917 306,76 Kč bez DPH (-1 109 941,18 

Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 658/OÚR/21 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 658/OÚR/21 na provedení stavby  

„Parkoviště Mánesova“ v rozsahu bodů 1. až 3. tohoto usnesení se společností 

Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-

Město, IČO: 25375601 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 82. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.03.2022 

36 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 658/OÚR/21 ze dne 25.8.2021 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 658/OÚR/21  

ze dne 25.8.2021 

Z: vedoucí OÚR 

T: 03/2022 

 

 

4050/82RM/2022 - Grantové řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ – předložení žádosti  

o nadační příspěvek_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení Oranžový 

přechod z Nadace ČEZ 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o nadační příspěvek  

a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o nadační příspěvek v souladu s podmínkami 

grantového řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ 

 

Z: vedoucí OUR 

T: 29.04.2022 

 

 

4051/82RM/2022 - „Beach volejbal v Havířově, II. etapa“– uzavření smlouvy se společností  

Technické služby Havířov a.s.______________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 19045 - „Beach volejbal  

v Havířově“, II. Etapa se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

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

4.110.000,00 Kč bez DPH (4.973.100,00 Kč včetně DPH), s termínem plnění 

nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností 

plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla  
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo  

na realizaci stavby č. 19045 - „Beach volejbal v Havířově, II. etapa“  

se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit smlouvu o dílo k podpisu  

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 03/2022 

 

 

4052/82RM/2022 - „PD a AD pro 5 parkovišť Havířov“ - zahájení zadávacího řízení________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „PD  

a AD pro 5 parkovišť Havířov“ (pokud není uvedeno jinak, jsou podmínky 

stejné pro všechny části veřejné zakázky) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:  ano  

část 1) M. Kudeříkové a Lašská 

část 2) Beethovenova 

část 3) Sukova 

část 4) Hakenova 

část 5) E. Rošického a J. Žižky 

(možnost podání nabídky na jednu část nebo jen na některé části nebo  

na všechny části) 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (DÚRSP, DPS,  

měsíčně autorský dozor) 

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:   ne 

 

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

termín zahájení:    ode dne účinnosti smlouvy,  

tj. zveřejnění v registru smluv  

(předpoklad druhá polovina  

měsíce května 2022) 

termín dokončení:    DÚRSP – nejpozději do 120  

kalendářních dnů od účinnosti  

smlouvy  

DPS – nejpozději do 30 

kalendářních dnů od vydání  

pravomocného společného  

povolení autorský dozor při  

realizaci stavby až do vydání 

       kolaudačního souhlasu  

 

9. kritéria hodnocení:     nabídková cena v Kč včetně DPH  

(váha 60 %) 

       kvalita – zkušenosti členů  

       realizačního týmu  

       (váha 40 %) blíže viz Příloha č. 1 

 

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 „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon 

zeměměřických činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci: 

- seznam minimálně 3 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky 

před zahájením zadávacího řízení, přičemž předmětem každé bylo 

zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně 

projektové dokumentace pro provádění stavby nebo pro vydání stavebního 

povolení včetně projektové dokumentace pro provádění stavby s minimální 

hodnotou stavebních prací a dodávek souvisejících s novou výstavbou nebo 

rekonstrukcí parkoviště dle rozpočtu ve výši 3.000.000 Kč bez DPH, a to 

jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou minimální 

hodnotu  

(v případě podání nabídky na více částí může dodavatel prokázat tuto 

kvalifikaci minimálně 3 stejnými významnými službami) 
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- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (realizační  

tým), a to: 

a) projektant odpovědný za celou zpracovanou projektovou dokumentaci  

(dále jen „hlavní projektant“) 

b) zástupce hlavního projektanta (dále jen „zástupce projektanta“) 

c) osoba pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

(dále jen „člen pro BOZP“) 

d) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1 

písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. (dále jen „geodet dle písm. a“) 

e) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1  

písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. (dále jen „geodet dle písm. c“) 

(Pozice zástupce projektanta je definována jako zástup za hlavního 

projektanta v době jeho nepřítomnosti. 

Pozici hlavního projektanta a zástupce projektanta nemůže vykonávat tatáž 

osoba. 

U ostatních pozic může jedna osoba vykonávat i více pozic.) 

 

- osvědčení o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu: 

1. hlavní projektant: 

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

osoby dle zákona č. 360/1992 Sb. (dále jen „osvědčení“) v oboru 

dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 

b) vykonávání funkce hlavního projektanta v posledních 10 letech před  

zahájením zadávacího řízení minimálně u 1 zakázky, jejímž předmětem 

bylo zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 

povolení včetně projektové dokumentace pro provádění stavby nebo 

pro vydání stavebního povolení včetně projektové dokumentace pro 

provádění stavby s minimální hodnotou stavebních prací a dodávek 

souvisejících s novou výstavbou nebo rekonstrukcí parkoviště dle 

rozpočtu ve výši 3.000.000 Kč bez DPH, a to jak s ohledem na 

požadovaný předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu  

2. zástupce projektanta: 

a) platné osvědčení v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby,  

specializace nekolejová doprava 

b) vykonávání funkce hlavního projektanta nebo zástupce hlavního 

projektanta v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení 

minimálně u 1 zakázky, jejímž předmětem bylo zpracování projektové 

dokumentace pro vydání společného povolení včetně projektové 

dokumentace pro provádění stavby nebo pro vydání stavebního 

povolení včetně projektové dokumentace pro provádění stavby 

s minimální hodnotou stavebních prací a dodávek souvisejících s novou 

výstavbou nebo rekonstrukcí parkoviště dle rozpočtu ve výši 3.000.000 

Kč bez DPH, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na 

požadovanou minimální hodnotu  

(stavba parkoviště dle bodů 1. a 2. musela být dle zpracované projektové 

dokumentace ke dni zahájení zadávacího řízení již dokončena, přičemž 

lze prokázat i zakázkou, u níž byla nová výstavba nebo rekonstrukce 

parkoviště pouze jednou z více částí stavby) 
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3. člen pro BOZP: 

a) platné osvědčení o odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem  

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.  

b) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení minimálně u 

1 zakázky, jejímž předmětem byla nová výstavba nebo rekonstrukce 

parkoviště v minimální hodnotě dle rozpočtu nebo dle skutečné 

realizace ve výši 3.000.000 Kč bez DPH/stavební práce a dodávky 

souvisejících s novou výstavbou nebo rekonstrukcí parkoviště, a to jak 

s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou minimální 

hodnotu 

(stavba parkoviště musela být ke dni zahájení zadávacího řízení již 

dokončena, přičemž lze prokázat i zakázkou, u níž byla nová výstavba 

nebo rekonstrukce parkoviště pouze jednou z více částí stavby) 

  

4. geodet dle písm. a: platné úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm.  

a) zákona č. 200/1994 Sb. 

 

5. geodet dle písm. c: platné úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm.  

c) zákona č. 200/1994 Sb. 

 

(v případě podání nabídky na více částí může dodavatel prokázat tuto 

kvalifikaci stejnými osobami i stejnými zakázkami) 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

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

zákona v nabídce 

- poddodavatelem nemůže být plněna pozice hlavního projektanta 

- 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 o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním  

v minimální výši 500.000 Kč a s maximální spoluúčastí 10.000 Kč, 

v případě, že bude vybraným dodavatelem pouze u jedné části veřejné 

zakázky 

e) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním  

v minimální výši (500.000 Kč * počet částí, u nichž bude vybraným 

dodavatelem) a s maximální spoluúčastí (10.000 Kč * počet částí, u nichž 

bude vybraným dodavatelem), v případě, že bude vybraným dodavatelem 

u více částí veřejné zakázky 

f) 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 po dobu záruky zhotovitele stavby,  

nejdéle však 15 let ode dne odevzdání projektové dokumentace 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 2 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 3 

 

16. odeslání výzvy k podání nabídek dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4 

 

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 

 

 

4053/82RM/2022 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“  

(stavba č. 19019) - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 267/OÚR/21_________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 267/OÚR/21 dle odst. 4.1. a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1  

za cenu 629.095,50 Kč bez DPH (761.205,56 Kč včetně DPH)  

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 267/OÚR/21 dle odst. 4.1. a Přílohy  

č. 1 této SoD stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1 za cenu -718.915,35 Kč  

bez DPH (-869.887,57 Kč včetně DPH)  

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 267/OÚR/21 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 267/OÚR/21 na provedení stavby  

„Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“ v rozsahu bodu 

1. až 3. tohoto usnesení se společností CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,  

763 02 Zlín, IČO: 60715286  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 267/OÚR/21 ze dne 12.4.2021 
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u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 267/OÚR/21  
ze dne 12.4.2021  

   Z: vedoucí OÚR 
   T: 04/2022  

 

 
4054/82RM/2022 - Most M2 na ul. Prachatická – projektová dokumentace – zahájení  

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

„Most M2 na ul. Prachatická – projektová dokumentace“ (stavba č. 18055) 
 
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
 
 
3. dílčí plnění (fakturace):   ano (DBP + DÚRSP, DPS, 
       měsíčně autorský dozor) 
    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:   45.000 Kč  
 
7. varianty nabídky:    ne 
 
8. dobu realizace veřejné zakázky:   
termín zahájení:  ode dne účinnosti smlouvy,  

tj. zveřejnění smlouvy v registru  
smluv (předpoklad červen 2022) 

termín ukončení:  dokumentace bouracích prací 
(DBP) a dokumentace pro 
společné povolení (DÚRSP) - 
nejpozději do 270 kalendářních 
dnů ode dne účinnosti smlouvy  
dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) – nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne vydání 
pravomocného společného 
povolení autorský dozor při 
realizaci stavby až do vydání 
kolaudačního souhlasu  
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9. kritérium hodnocení:   nabídková cena v Kč včetně DPH 

(váha 60 %) 

kvalita – zkušenosti členů  

realizačního týmu (váha 40 %) 

blíže viz Příloha č. 1 

 

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 „Projektová činnost ve výstavbě“ a 

„Výkon zeměměřických činností“ 

  

12. technickou kvalifikaci:  

- seznamem minimálně 1 významné služby poskytnuté za poslední 3 roky  

před zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem bylo zpracování 

projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení (možno i vydání společného povolení) včetně projektové 

dokumentace pro provádění stavby mostu o minimální délce přemostění 18 

m, a to jak s ohledem na předmět, tak i na požadovanou minimální délku 

přemostění. 

- seznam členů realizačního týmu v tomto minimálním počtu a složení: 

a) projektant odpovědný za celou zpracovanou dokumentaci  

(dále také „hlavní projektant“) 

b) zástupce hlavního projektanta (dále také „zástupce projektanta“) 

c) osoba odpovědná za statické posouzení (dále také „člen pro statické  

posouzení“) 

d) osoba odpovědná za část dokumentace týkající se dopravního řešení  

(dále také „člen pro dopravní řešení“)  

e) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1  

písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. (dále také „geodet dle písm. a“) 

f) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1  

písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. (dále také „geodet dle písm. c“) 

(Pozice zástupce projektant je definována jako zástup za hlavního 

projektanta v době jeho nepřítomnosti. Pozici hlavního projektanta a 

zástupce projektanta nemůže vykonávat tatáž osoba. U ostatních pozic 

může jedna osoba vykonávat i více pozic.) 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu  

dle Přílohy č. 2 

 

13. podmínky zadávacího řízení:      

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

zákona v nabídce 

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

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

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  
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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 po dobu záruky zhotovitele stavby,  

nejdéle však 15 let ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 5 

 
15. složení komise dle Přílohy č. 3 

 
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4 
 
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 
 

 
4055/82RM/2022 - VZ/55/OÚR/22 – „ZŠ Kudeříková – výměna rozvodů ZTI a ÚT“  

– 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/55/OÚR/22 - „ZŠ Kudeříková – výměna rozvodů ZTI a ÚT“  
(číslo stavby19061) od Zdeňka Hybnera, se sídlem: Kosmická 1723/2,  
708 00, Ostrava – Poruba, IČO:15495809 s nabídkovou cenou 3 628 673,27 Kč 
bez DPH (4 390 694,66 Kč vč. DPH)  
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/55/OUR/22 - „ZŠ Kudeříková – výměna rozvodů ZTI a ÚT“  
(číslo stavby19061) takto:   

 
2. místo:   HAMROZI s.r.o., Polní 411, Staré Město,  

739 61, Třinec, IČO: 25842544 
s nabídkovou cenou 3 983 525,82 Kč bez DPH 
(4 820 066,24 Kč vč. DPH) 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/55/OÚR/22 
- „ZŠ Kudeříková – výměna rozvodů ZTI a ÚT“ (číslo stavby19061) 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu  
na realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/55/ OÚR/22 - „ZŠ Kudeříková 
– výměna rozvodů ZTI a ÚT“ (číslo stavby 19061)  

 
Z: vedoucí OÚR 
T: do 11.04.2022 

 

 

4056/82RM/2022 - VZ/56/OÚR/22 – „Střechy budovy MMH – křídlo D“ – 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/56/OÚR/22 - „Střechy budovy MMH – křídlo D“ (číslo stavby 21013),  

od společnosti SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín,  

IČO: 28601505 s nabídkovou cenou 4 525 836,41 Kč bez DPH  

(5 476 262,06 Kč vč. DPH)  

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/56/OUR/22  

- „Střechy budovy MMH – křídlo D“ (číslo stavby 21013) takto:   

 

2. místo:   BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice,  

IČO: 26807947 

s nabídkovou cenou 5 548 569,95 Kč bez DPH 

(6 713 769,64 Kč vč. DPH) 

3. místo:   H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín,  

IČO: 258 35 661 

s nabídkovou cenou 8 470 777,00 bez DPH 

(10 249 640,17 Kč vč. DPH)   

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/56/OÚR/22 

- „Střechy budovy MMH – křídlo D“ (číslo stavby 21013) 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/56/ OÚR/22 - „Střechy budovy 

MMH – křídlo D“ (číslo stavby 21013) 

Z: vedoucí OÚR 

T: do 11.04.2022 

 

 

4057/82RM/2022 - Přerušení provozu MŠ Mládí Havířov_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

přerušení provozu Mateřské školy Havířov – Šumbark Mládí 23/1147,  

IČO: 61988596 ve dnech 21. – 25. 2. 2022 a 28. 2. – 4. 3. 2022 

 

 

4058/82RM/2022 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědom í  

 

1. ukončení výkonu funkce člena školské rady ke dni 15. 3. 2022  

z důvodu uplynutí funkčního období: 

 

paní Mgr. I. G. při Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace 

 

2. ukončení výkonu funkce člena školské rady ke dni 14. 5. 2022 z důvodu 

uplynutí funkčního období: 

 

paní J. M. při Základní škole Havířov – Šumbark  

M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

 

j m e n u j e 

 

1. ke dni 16. 3. 2022 do funkce člena školské rady: 

 

paní Mgr. I. G. při Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace 

 

2. ke dni 15. 5. 2022 do funkce člena školské rady: 

 

paní J. M. při Základní škole Havířov – Šumbark  

M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
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p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů 

 

u k l á d á 

 

1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce členům školské rady za dané  

funkční období a poděkování za výkon ve funkci členům školské rady   

2. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady 

3. předat jmenovací dekrety novým členům školských rad    

 

   Z: vedoucí OŠK 

                                                                                        T: březen 2022 

 

 

4059/82RM/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 a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace,  IČO: 48805289 

  

finanční dar ve výši 20 000,00 Kč  

od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ ŠKOLY, z.s.,                               

ul. Frýdecká 452/37, 736 01 Havířov-Bludovice,  

IČO: 75140861 – příspěvek pro žáky na úhradu  

nákladů na dopravu na lyžařský výcvik v roce 2022 

 
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 

věcný dar ve výši 12 994,00 Kč  
 
od společnosti ADD lead, z.s., Slunečná 1570/2,  
736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 03531244 – Švédská bedna,  
tělovýchovné náčiní, 1 ks 

 

 
4060/82RM/2022 - Informace o skutečně přijatých finančních a věcných darech PO  

v roce 2021______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci o skutečně přijatých finančních a věcných darech PO v roce 2021  
dle přílohy č. 1 
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4061/82RM/2022 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  
MŠ Moravská Havířov____________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 

b e r e    n a   v ě d o m í 
 

oznámení o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková 
organizace, IČO: 61988588, paní Bc. R. S., ke dni 31. 7. 2022  
dle přílohy č. 1 
 

s c h v a l u j e 
 

1. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové  
organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková 
organizace, IČO: 61988588                      

2. Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 
 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení na úřední desce,  
2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 

řízení a konkurzních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb., kterou  
se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení  
a konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů konkurzní 
komise tyto subjekty:   

     - zřizovatele MŠ Moravská Havířov, 
     - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
     - právnickou osobu vykonávající činnost MŠ Moravská Havířov, 
     - Českou školní inspekci.  

Z: vedoucí OŠK 
         T: duben 2022 

 

 
4062/82RM/2022 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

ZŠ K. Světlé Havířov______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

oznámení o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové 

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

 IČO: 48805424, pana Mgr. J. K., ke dni 31. 7. 2022 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové  

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

IČO: 48805424 

                      

2. Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 
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u k l á d á 

 

1. zveřejnit Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení na úřední desce,  

2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 

řízení a konkurzních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb., kterou  

se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení  

a konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů konkurzní 

komise tyto subjekty:   

     - zřizovatele ZŠ K. Světlé Havířov, 

     - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

     - právnickou osobu vykonávající činnost ZŠ K. Světlé Havířov, 

     - Českou školní inspekci, 

     - školskou radu při ZŠ K. Světlé Havířov. 

Z: vedoucí OŠK 

 T: duben 2022 

 

 

4063/82RM/2022 - Dodatečný souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI  

– MŠ U Stromovky Havířov________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, 

IČO: 65890698  

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatečný souhlas s převodem částky 

z rezervního fondu do fondu investic ve výši 28 560,00 Kč na dokrytí pořízení 

interaktivní tabule  

 

 
4064/82RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – MŠ Petřvaldská Havířov  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov – Šumbark  
Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570, pořízení vlastního investičního majetku: 
 
elektrický kompostér GreenGood GG-02 (4-5 kg/den) pro výdejnu stravy  
na odloučené pracoviště na ul. Sadová 3/232, Havířov-Město v celkové 
pořizovací ceně 65 000,00 Kč včetně DPH 
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4065/82RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Moravská Havířov________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou 
organizací města Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres 
Karviná, IČO: 70958131 
 
průchozí myčka nádobí MEIKO, inventární číslo 220065,  
pořízena dne 22. 7. 2016 v pořizovací ceně 130 680,00 Kč  
včetně DPH, zůstatková cena k 31. 1. 2022 činí 0,00 Kč 

 

 
4066/82RM/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:   Kraso klub Havířov, z.s., Těšínská 1296/2a,  

Havířov-Podlesí IČO: 60338148 
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. 4. 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.  

 

 

4067/82RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO - ZŠ Moravská Havířov__________ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Základní škola 
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, 
IČO: 70958131 
 
poskytovatel dotace:  NAEP (Národní agentura pro evropské  

vzdělávací programy) 
 
 



 
 

USNESENÍ 

z 82. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 14.03.2022 

51 

název vzdělávacího programu: KA122 Projekty mobility v oblasti vzdělávání  
dospělých Erasmus+ 

název projektu:   Angličtina – otevřená brána pro komunikaci  
     požadovaná výše dotace:6 000 EUR   
spolufinancování:  bez spoluúčasti  

 

 

4068/82RM/2022 - Dodatečný souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů  

nákladových účtů 2021 - ZŠ Mládežnická Havířov_____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
v y d á v á  

 
dodatečný souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí 
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114  
se změnou výše závazných ukazatelů nákladových účtů na rok 2021, a to nákup 
majetku DDHM na výši 525,00 tis. Kč 

 

 

4069/82RM/2022 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov______________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a   v ě d o m í 

 

zahraniční pracovní cestu ředitelky Mgr. M. S., Základní škola  
Havířov-Šumbark, Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, 
IČO: 70958131) ve dnech 28. 3. 2022 – 1. 4. 2022 do Polska v rámci projektu 
Erasmus+. 

 

 

4070/82RM/2022 - Kronika statutárního města Havířova_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

text Kroniky statutárního města Havířova za rok 2020 dle přílohy č. 1 

 

 

4071/82RM/2022 - Schválení poskytnutí darů oceněným osobnostem v oblastech  

společenského života______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

poskytnutí darů u příležitosti udělování ocenění osobnostem v oblastech 

společenského života za rok 2021 dle čl. II, odst. 1 Zásad pro udělování ocenění 

a Ceny města Havířova, schválených Zastupitelstvem města Havířova, formou 

dárkových poukazů v celkové hodnotě 182 500,00 Kč takto: 
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- 16 oceněným pedagogickým pracovníkům ve výši 4 000,00 Kč/pedagog, 

-   5 oceněným žákům základní školy a střední školy ve výši 2 000,00 Kč/žák, 

- 13 oceněným (dospělí) ve výši 2 500,00 Kč/dospělý, 

-   4 oceněným (žáci) ve výši 2 000,00 Kč/žák, 

-   4 oceněným (dorostenci) ve výši 2 000,00 Kč/dorostenec, 

-   2 oceněným (junioři) ve výši 2 500,00 Kč/junior, 

-   1 oceněnému kolektivu ve výši 5 000,00 Kč/kolektiv (7 členů), 

-   1 oceněnému kolektivu ve výši 7 000,00 Kč/kolektiv (10 členů),  

-   1 oceněnému kolektivu ve výši 15 500,00 Kč/kolektiv (22 členů),  

-   1 oceněnému družstvu ve výši 3 500,00 Kč/družstvo (5 členů),  

-   1 oceněnému družstvu ve výši 4 000,00 Kč/družstvo (6 členů), 

-   1 oceněnému družstvu ve výši 20 000,00 Kč/družstvo (29 členů) 

 

u k l á d á  

 

zajistit předání darů – dárkových poukazů dle tohoto rozhodnutí Rady města 

Havířova  

   Z: vedoucí OŠK  

   T: květen 2022 

 

 

4072/82RM/2022 - Žádosti o bezplatný pronájem______________________________________      

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. žádost Československé obce legionářské, z. s., Jednoty Havířov,  

IČO: 45247455, o bezplatný pronájem areálu Sportovní haly Slávie  

na ul. Astronautů 859/2, Havířov-Město, dle přílohy č. 1 

2. žádost Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště Havířov, IČO: 72496991,  

o spoluúčast města Havířova na finančním zajištění prezentační výstavy 

„Volba povolání Havířov 2021“ formou úhrady nákladů na pronájem  

a nákladů souvisejících s užíváním prostor Sportovní haly Slávie  

na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, dle přílohy č. 2  

3. žádost TOP Mažoretek DIXI z.s., IČO: 04202104, o bezplatný pronájem  

Sportovní haly Žákovská na ul. Komunardů 1548/1, Havířov-Město,  

dle přílohy č. 3 

 

s c h v a l u j e  

 

1. výpůjčku areálu Sportovní haly Slávie Československé obci legionářské,  

z. s., Jednotě Havířov, IČO: 45247455, k pořádání branného závodu 

čtyřčlenných smíšených družstev žáků 8. tříd dne 20. 4. 2022 

2. finanční spoluúčast města Havířova na konání prezentační výstavy  

„Volba povolání Havířov 2022“ pořádané Úřadem práce ČR, Kontaktní 

pracoviště Havířov, IČO: 72496991 dne 3. 11. 2022, formou poskytnutí 

bezplatného pronájmu a úhrady nákladů souvisejících s užíváním prostor 

Sportovní haly Slávie z rozpočtu organizačního odboru MMH - OJ 6 
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3. výpůjčku prostor Sportovní haly Žákovská spolku TOP Mažoretky DIXI z.s.,  

IČO: 04202104, k pořádání kvalifikačního kola celostátní soutěže 

v mažoretkovém sportu dne  

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucí organizačního odboru MMH vystavením objednávky na pronájem 

Sportovní haly Slávie za účelem konání prezentační výstavy „Volba povolání 

Havířov 2022“ dne 3. 11. 2022  

   Z: vedoucí ORG 

   T: září 2022 

 

 

4073/82RM/2022 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace____________________________________________ 

 

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 přijetí věcných darů, a to od dárce 

HARTMANN – RICO a.s., Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bitýška, 

IČO: 44947429 ve výši 149 345,70 Kč, od dárce Perfect Distribution a.s.,  

U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 47675934 ve výši 99 563,80 Kč  

a od dárce M. H., trvale bytem …………………… ve výši 8 000,00 Kč  

 

Z: ředitel DsH 

T: březen 2022 

 

 

4074/82RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace_________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení sprchovacího vozíku pro 

středisko Helios v předpokládané výši 150 000,00 Kč a použití fondu investic na 

financování této investice 

Z: ředitel DsH 

T: duben 2022 
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4075/82RM/2022 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022 – projekty  

MKS Havířov____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

změny realizací projektů dle „Harmonogramu významných celoměstských akcí 

v roce 2022“ z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR a Ministerstva 

zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií covid-19, dle důvodové zprávy: 

 

a) „Novoroční koncert statutárního města Havířova“  

v termínu 18. 1. 2022 - zrušeno 

b) „Ocenění dárců krve“ změna termínu z 3. 2. 2022 na 14. 3. 2022 

c) „Reprezentační ples statutárního města Havířova“  

v termínu 11. 2. 2022 - zrušeno 

d) „Slavnostní večer u příležitosti ocenění osobností ke Dni učitelů“  

v termínu 28. 3. 2022 - místo konání Kino Centrum 

e) „Ocenění osobností ve vybraných oblastech společenského života  

a udělení Ceny města Havířova za rok 2021“ - změna termínu  

z 28. 4. 2022 na 2. 5. 2022 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu realizace projektu „Svátky jara“, od 8. 4. do 13. 4. 2022, místo konání 

na náměstí Republiky Havířov, dle důvodové zprávy. 

 

 

4076/82RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov_________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

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

 

poskytovatel dotace:    Ministerstvo pro místní rozvoj   

název dotačního programu:   Integrovaný regionální operační program  

     II (IROP II)  

název projektu:    Podpora turistických informačních center 

    v ITI OMO 

celkové náklady na projekt:   max. do výše 2 000 000,00 Kč 

požadovaná výše dotace:   max. do výše 1 700 000,00 Kč 

spolufinancování:   max. do výše 300 000,00 Kč,  

    tj.15 % z rezervního fondu    

    Městské knihovny Havířov  
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4077/82RM/2022 - Výběr nejvhodnější nabídky na VZ/21/SSRZ/2021 „Běžkařský  

a lyžařský trenažér pro nádražní halu“_______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. uzavření smlouvy o dílo na realizaci nadlimitní veřejné zakázky  

č. VZ/21/SSRZ/2021 „Běžkařský a lyžařský trenažér pro nádražní halu“ 

příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

NanoTrade s. r. o., Ostravská 1551, Frýdek-Místek, IČO: 45307971,  

dne 23. 2. 2022, a to s cenou 6 258 000,00 Kč bez DPH  

(7 572 180,00 Kč s DPH) 

 

2. uveřejnění smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2022 na realizaci nadlimitní veřejné  

zakázky č. VZ/21/SSRZ/2021 „Běžkařský a lyžařský trenažér pro nádražní 

halu“ v registru smluv dne 23. 2. 2022. 

 

 

4078/82RM/2022 - Žádost o souhlas k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - Univerzální čistící 

přístroj Rainbow SE, inventární číslo: 900000000183 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2022 

 

 

4079/82RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

z Nadace ČEZ____________________________________________________ 

 

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 nadační příspěvek z Nadace ČEZ, se sídlem 

1444/2, 140 53 Praha 4 – Michle, IČ: 26721511, ve výši 70 000 Kč. Organizace 

SANTÉ je oprávněna přijmout dar do majetku organizace. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2022 
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4080/82RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru – Horní Suchá______________ 

 

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 finančního daru od obce Horní Suchá, se sídlem Sportovní 

2/3, 735 35 Horní Suchá IČO: 00575917 výši 10 000 Kč 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2022 

 

 

4081/82RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru – Město Šenov______________ 

 

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 finančního daru od města Šenov, se sídlem Radniční 

náměstí 300, 739 34 Šenov IČO: 00297291 výši 2 000 Kč 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2022 

 

 

4082/82RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím věcného 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 věcného daru od ALFA TRAX s.r.o., se sídlem Na Náhonu 

1165/17,702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 07983883 výši 12 890 Kč 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2022 
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4083/82RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 105 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.105 v Domě s pečovatelskou službou  

na ul. ……………………, v majetku statutárního města Havířova manželům  

J. a J. D. 

 

 

4084/82RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 112 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.112 v Domě s pečovatelskou službou  

na ul. Generála Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, v majetku statutárního 

města Havířova, paní A. T. 

 

 

4085/82RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 94 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. 94 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Generála 

Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, v majetku statutárního města Havířova, 

manželům H. a A. N. 

 

 

4086/82RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 125 v Domě s pečovatelskou 

službou na ulici Karvinská_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního bytu č.125 v Domě s pečovatelskou službou  

na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město, v majetku statutárního města Havířova, 

paní V. H. 
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4087/82RM/2022 - Mobilní služby Havířov 2022-2023 – zahájení zadávacího řízení__________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého  

rozsahu na služby „Mobilní služby Havířov 2022-2023“ pro statutární město 

Havířov a pro příspěvkové organizace uvedené v Příloze č. 1 

 

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:  od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023 

 

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  

    bez DPH (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 – uchazečem předložené čestné 

prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

- uchazečem předložené platné osvědčení dle zákona č. 127/2005 Sb.,  

o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o oprávnění  

k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

 

9. technickou kvalifikaci: 

- uchazečem předložený seznam min. 3 služeb poskytnutých za poslední  

3 roky přede dnem podání nabídky, přičemž předmětem každé byly mobilní 

telekomunikační hlasové a datové služby po dobu min. 1 roku pro jednoho 

odběratele s min. počtem SIM karet 80 ks/každý měsíc jeden odběratel po 

dobu min. 1 rok (minimálně požadovaný 1 rok poskytnutí služby musí být v 

období posledních 3 let přede dnem podání nabídky) 

 

10. další podmínky: 

- zadavatel nepožaduje kauci k zajištění splnění povinností vyplývajících  

z účasti v zadávacím řízení (výjimka z článku II odst. 11. Zásad zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Havířov  

zn. ZS/28/RMH/2016) 

- zadavatel nepřipouští podání společné nabídky více dodavateli 

- zadavatel nepřipouští prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů 
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11. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou s hodnocením  

nabídek v elektronické aukci 

 

12. složení komise pro posouzení nabídek před elektronickou aukcí  

dle Přílohy č. 2 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů souvisejících 

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mobilní služby 

Havířov 2022-2023“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Mobilní služby Havířov 2022-2023“ 

 

   Z: vedoucí ORG 

   T: do 18.03.2022 

 

 

4088/82RM/2022 - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022 - zahájení zadávacího  

řízení__________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky centralizovaného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 

na služby „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022“ pro statutární 

město Havířov, jakožto centrálního zadavatele, a dále pro všechny příspěvkové 

organizacemi zřízené statutárním městem Havířov a pro obchodní společnosti 

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. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (úhrada pojistného):  ano (čtvrtletní) 

    poskytnutí zálohy:    ne  

    čerpání dotace:    ne  

    přenesená daňová povinnost:   ne  

 

4. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 
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6. varianty nabídky:    ne  

 

7. dobu realizace veřejné zakázky:  od 1. 7. 2022 nebo ode dne  

účinnosti smlouvy, zveřejnění  

v registru smluv (podle toho,  

která skutečnost nastane později)  

na dobu neurčitou 

 

8. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena  

v Kč (pojistné za jeden pojistný  

rok, tj. 12 měsíců) s váhou 100 % 

 

9. 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“) - uchazeč doloží doklady dle ust. § 75 zákona  

 

10. profesní způsobilost: 

- dle ust. § 77 odst. 1 zákona – uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku  

nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis  

do takové evidence vyžaduje 

- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona – uchazeč doloží doklad o oprávnění  

k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,  

a to povolení Česné národní banky k provozování pojišťovací činnosti  

pro pojistné odvětví neživotního pojištění dle zákona č. 277/2009 Sb.,  

o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

11. technickou kvalifikaci: 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona – uchazeč doloží seznam významných  

služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení 

včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele 

prokazující poskytnutí minimálně 2 služeb, přičemž předmětem každé bylo 

pojištění majetku města, obce nebo kraje s objemem pojišťovaného majetku 

minimálně 10 mld. Kč či ekvivalent v cizí měně  

 

12. podmínky zadávacího řízení: 

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením 

- uchazeč v nabídce předloží informaci o tom, zda je malý či střední podnik,  

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

- vyhrazená změna závazku dle ust. § 100 odst. 1 zákona, a to právo  

(ne povinnost) uzavření pojištění pro další majetek všech pojištěných 

subjektů, který nabydou za dobu trvání smlouvy s vybraným dodavatelem, 

nebo pro majetek nových příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Havířov nebo pro majetek již existujících nebo nových obchodních 

společností založených statutární městem Havířov, nebo na případnou 

potřebu dokoupení sjednaných limitů či sublimitů pojistného plnění, 

přičemž za celou dobu trvání smlouvy může být pojistné za vyhrazenou 

změnu závazku navýšeno maximálně o 2 mil. Kč (počítáno ze skutečně 

uhrazeného zvýšeného pojistného) 
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- 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)  

 

13. složení komise dle přílohy č. 1 

 

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 

 

            

4089/82RM/2022 - Nominace zástupce města do Řídícího výboru projektu IP LIFE_______      

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

nominaci Ing. Bohuslava Niemiece, náměstka pro investice a chytré město,  

jako člena Řídícího výboru projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape 

Adaptation“, č. j. LIFE20 IPC/CZ/000004, který je spolufinancován z finančních 

prostředků Evropské unie, konkrétně z programu LIFE“, sub-programme 

„Climate action“. 

   Z: vedoucí ORG 

   T: 3/2022 

 

 

4090/82RM/2022 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí valné hromady  

per rollam_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

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

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

2. hlasovací lístek dle Přílohy č. 2 

 

s o u h l a s í  

 

s přijetím návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti ve znění: 

z ostatních kapitálových fondů bude mezi akcionáře vyplacena  

částka 29.980.445,- Kč, tj. 197 Kč na 1 akcii, dle Přílohy č. 1 
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u k l á d á   

 

zástupci města podepsat hlasovací lístek se souhlasem vyplacení  

částky 29.980.445,- Kč, tj. 197 Kč na 1 akcii, mezi akcionáře 

 

 

4091/82RM/2022 - Pohledávky statutárního města Havířova – výzvy soudních exekutorů  

ke složení zálohy na další vedení exekuce_____________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r o z h o d l a  

 

neuhradit zálohy na další vedení exekuce na základě výzev soudních exekutorů 

v exekučních řízeních, jejichž předmětem je pohledávka nepřevyšující částku 

1.500 Kč bez příslušenství a ve kterých v posledních třech letech přede dnem 

1.1.2022 nebylo ničeho vymoženo ve smyslu části druhé, čl. IV bodu 18 zákona 

č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,  

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech  

a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 

 

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 zastavení exekuce, nelze 

podat exekuční návrh a nemohou být uplatněny před soudem ani jiným orgánem 

 

 

4092/82RM/2022 - Participativní rozpočet r. 2021 – realizace projektu „Rekonstrukce  

minigolfového hřiště Astronautů“ – 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 „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů“  

Havířov – Město, vítězného projektu Participativního rozpočtu r. 2021. 

 

 

4093/82RM/2022 - Stížnosti – přehled za r. 2021_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii 

Havířov v roce 2021 dle přílohy. 
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4094/82RM/2022 - Zápůjčka ze sociálního fondu_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu paní M. G.  

ve výši 20.000 Kč se splatností zápůjčky max. do 5 let, 

pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

o poskytnutí zápůjčky paní M. G. 

          Z: Tajemník 

          T: 05/2022 

 

 

4095/82RM/2022 - Počet zaměstnanců MMH__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova, mimo zaměstnance 

zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce), na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance zaměstnané na dobu 

určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města, na 331 zaměstnanců, 

tj zvýšení o jednoho zaměstnance v rámci organizačního odboru do 28.2.2023 a  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

snížení počtu funkčních míst v odboru územního rozvoje o 1 zaměstnance  

a zvýšení počtu funkčních míst o 1 zaměstnance v rámci odboru organizačního 

do 28.2.2023 

 

 

4096/82RM/2022 - Poskytnutí peněžitého daru –Cena města Havířova za rok 2021__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000, - Kč oceněnému na základě udělení 

Ceny města Havířova za rok 2021 dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova 

 

u k l á d á 

 

zajistit předání peněžitého daru dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova 

 

Z: vedoucí KP 

T: 05/2022 
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4097/82RM/2022 - Informace o vyvěšení ukrajinské vlajky_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o vyvěšení ukrajinské vlajky dne 25. 2. 2022 před budovou Magistrátu 

města Havířova, jako vyjádření symbolické podpory a solidarity s mimořádně 

naléhavou situací na Ukrajině 

 

 

4098/82RM/2022 - Změny ve složení Občanské komise č.1 pro část města Havířov - Bludovice 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

pana M. K. BA (Hons) do funkce člena Občanské komise č.1  

pro část města Havířov – Bludovice z důvodu uvedeném v důvodové zprávě 

 

 

4099/82RM/2022 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o příspěvek  

z Nadace ČEZ v programu „Podpora regionů“________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání projektu s názvem 

„Certifikovaná závěsná váha“ ve výši 50 000,00 Kč v grantovém řízení „Podpora 

regionů“ Nadace ČEZ  

Z: ředitel DsH, p.o. 

T: březen 2022 
 

 

4100/82RM/2022 - Pomoc občanům Ukrajiny__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souvislosti s pobytem cizinců, kterým byla v České republice poskytnuta 

dočasná ochrana    z důvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny: 

 

1. zajištění ubytování v ubytovacím zařízení v areálu Městského fotbalového  

stadionu v Havířově-Prostřední Suché za cenu dle platného ceníku tohoto 

zařízení s tím, že se nepožaduje úhrada platby za ubytování dopředu 
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2. zajištění ubytování v ubytovacím zařízení na ul. Střední 504/3  

v Havířově-Šumbarku za cenu dle platného ceníku tohoto zařízení s tím,  

že se nepožaduje úhrada platby za ubytování dopředu a ubytovaný není 

občanem ČR a nemá trvalý pobyt v Havířově  

 

3. vyčlenění 50 obecních bytů pro účely zajištění bydlení dle Přílohy č. 1 

 

4. zajištění vybavení obecních bytů k základnímu bydlení 

 

5. svěření v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  

pozdějších předpisů, ekonomickému odboru MMH s účinnosti od 14. 03. 2022 

rozhodování o uzavírání smluv o nájmu bytu na dobu 1 měsíce (krátkodobý 

nájem), včetně rozhodování o uzavírání dodatků k těmto nájemním smlouvám 

o prodloužení doby nájmu bytu o další měsíc, a to i opakovaně, včetně 

podepisování rozhodnutí o přidělení konkrétního bytu 

 

6. uzavírání krátkodobých nájemních smluv včetně dodatků, za cenu nájemného  

ve výši 75 Kč/m2 měsíčně s tím, že se neuplatní podmínky pro pronájem bytů 

uvedené v Zásadách pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova, a to:  

 

Článek II, Podmínky podání žádostí o pronájem bytu – v celém rozsahu 

Článek III, Záměr pronájmu bytu – v celém rozsahu 

Článek IV, Podmínky uzavření smlouvy o nájmu bytu, a to: 

odst. 1 - splnění podmínek pro uzavřené smlouvy o nájmu bytu,  

zejména sepis dohody formou notářského zápisu se 

svolením vykonatelnosti 

odst. 3 - nájem na dobu 6 měsíců 

odst. 4, 5 - prodlužování nájmu 

odst. 6 - změna doby nájmu na dobu neurčitou 

odst. 7 - úhrada peněžité jistoty (kauce) 

odst. 11 - ukončení smlouvy o nájmu a uzavření nové nájemní  

smlouvy 

odst. 12,13 - uzavření krátkodobé nájemní smlouvy 

odst. 14 - uzavření nové nájemní smlouvy po krátkodobém 

pronájmu 

Článek V, Výměna městských bytů – v celém rozsahu 

 

7. svěření v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  

pozdějších předpisů, ekonomickému odboru MMH s účinnosti od 14. 03. 2022 

rozhodování o přijetí finančních a věcných darů včetně podepisování 

darovacích smluv pro účely zajištění pomoci dle bodu 1. až 4. schvalovací části 

usnesení 

 

8. podávání žádostí o finanční prostředky na zajištění a vybavení ubytovacích  

kapacit, úhradu provozních nákladů bytů a ubytoven nebo nákup potřebných 

věcí aj.  
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u k l á d á  

 

1. Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 00306754 zajistit ubytování dle bodu 1. schvalovací části usnesení                                                                                        

       

Z: ředitel SSRZ 

                                                                                             T: ihned 

 

2. Městské realitní agentuře, s.r.o., IČO: 64084744 zajistit ubytování dle bodu 2.  

schvalovací části usnesení                                                                                        

         Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

                                                                                             T: ihned 

 

3. Městské realitní agentuře, s.r.o., IČO: 64084744 uzavírat krátkodobé nájemní  

smlouvy včetně dodatků dle bodu 6. schvalovací části usnesení                                                                                        

       

Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

                                                                                             T: ihned 

 

4. odboru kancelář primátora MMH podat žádosti dle bodu 8. schvalovací části  

usnesení                                                                                        

         Z: odbor KP 

                                                                                             T: ihned 

 

5. předložit primátorovi města pověření pro vedoucí ekonomického odboru  

MMH k podpisu darovacích smluv dle bodu 7. schvalovací části usnesení a pro 

vedoucí odboru kancelář primátora MMH k podpisu žádostí dle bodu 8. 

schvalovací části usnesení  

                                                                                               Z: Ing. Nadja Stoschek                                                                                                                                                                   

                                                                                               T: ihned 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.    Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r. 

primátor města      náměstek primátora 

         pro investice a chytré město 

       


