
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

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

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/109374/2022 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

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

  

DATUM: 14.04.2022   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 83. schůze Rady města Havířova 

konané dne 11.04.2022  

 

 

 

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 83. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.04.2022 

2 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 83. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.04.2022  

 
4101/83RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 83. schůze RMH, konané dne 11. dubna 2022 

 
4102/83RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů z 82. schůze RMH, konané dne 14. března 2022  

 
4103/83RM/2022 - Schválení pořadu 83. schůze RMH, konané dne 11. dubna 2022 

 
4104/83RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 83. RMH 

 
4105/83RM/2022 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

     
4106/83RM/2022 - Zvýšení prokazatelné ztráty v Městské hromadné dopravě v r. 2022  

 
4107/83RM/2022 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu     

 

4108/83RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 

             
4109/83RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

           
4110/83RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.  

a investora pana Z. S.  

              
4111/83RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností - Mölnlycke Health Care  

ProceduraPak s. r. o. 

 
4112/83RM/2022 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov SEMAG HS“  
 
4113/83RM/2022 - Záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město 

 
4114/83RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 904, k. ú. Havířov-město 

 
4115/83RM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město 

 
4116/83RM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město 

 
4117/83RM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá 

 
4118/83RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město 

 
4119/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Lašská 1148/9  

 
4120/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Mánesova 989/42  

 
4121/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Sukova 818/1  

 
4122/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Švabinského 994/5  
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4123/83RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  

– Dlouhá třída 1045/59 

 
4124/83RM/2022 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci formou  

veřejné soutěže – garáž na ul. Balzacova 

 
4125/83RM/2022 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Turgeněvova 

 
4126/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 470/17  

 
4127/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Národní třída 1541/14a  

 
4128/83RM/2022 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2021 

 
4129/83RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 25. – 45.  

 
4130/83RM/2022 - Úvěr ve výši 300 mil. Kč – schválení uzavření smlouvy 

 
4131/83RM/2022 - První úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022 

 
4132/83RM/2022 - Nerealizovatelný projekt „Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 

Participativního rozpočtu r. 2020    

 
4133/83RM/2022 - „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města  

Havířov“ - zahájení zadávacího řízení  

 
4134/83RM/2022 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní  

rok 2022/2023  

 
4135/83RM/2022 - Termín zvláštního zápisu pro přijímání cizinců ke vzdělávání v MŠ  

a ZŠ pro školní rok 2022/2023  

 
4136/83RM/2022 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2022 

 
4137/83RM/2022 - Schválení účetních závěrek za rok 2021 městem zřízených příspěvkových 

organizací 

 
4138/83RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO 

 
4139/83RM/2022 - Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ do pilotního projektu ve spolupráci  

s Univerzitou Karlovou 

 
4140/83RM/2022 - Návrh na úpravu osobního příplatku ředitelce MŠ Balzacova Havířov,  

MŠ Čs. armády Havířov a MŠ Okružní Havířov 

 
4141/83RM/2022 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

místo ředitele MŠ Moravská Havířov 

 
4142/83RM/2022 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

místo ředitele ZŠ K. Světlé Havířov 

 
4143/83RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o granty PO – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
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4144/83RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Moravská Havířov 

 
4145/83RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ M. Kudeříkové Havířov              

 
4146/83RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Čs. armády Havířov 

 
4147/83RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního  

majetku – Polská škola Havířov 

 
4148/83RM/2022 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO  

za 2. pololetí roku 2021 

 
4149/83RM/2022 - Smlouva o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji - 4. výzva“             

 
4150/83RM/2022 - Veřejné zakázky v oblasti informačních a komunikačních technologií  

příspěvkových organizací  

 
4151/83RM/2022 - Žádost o změnu v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój,  

Karviná, Havířov“ 

 
4152/83RM/2022 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov - Šumbark“ - zahájení  

zadávacího řízení 

          
4153/83RM/2022 - ZPŘ/122/OÚR/22 - „Most M2 na ul. Prachatická - projektová  

dokumentace“ - změna podmínek zadávacího řízení 

 
4154/83RM/2022 - VZ/56/OÚR/22 – „Střechy budovy MMH – křídlo D“ – změna uplatnění  

daňové povinnosti 

 
4155/83RM/2022 - „ZŠ Školní, Havířov-Šumbark – výměna oken“ - zahájení  

zadávacího řízení 

 
4156/83RM/2022 - VZ/57/OÚR/22 – „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice – PD a AD  

(číslo stavby 20115) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 
4157/83RM/2022 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2022 

 
4158/83RM/2022 - Opatření obecné povahy - Změna č. 5 Územního plánu Havířov  

            
4159/83RM/2022 - Parkoviště na ul. Dělnická – zahájení zadávacího řízení 

 
4160/83RM/2022 - „Výměna elektroinstalace a osvětlení ve školách“ - zahájení zadávacího  

řízení 

 
4161/83RM/2022 - Schválení účetních závěrek za rok 2021 městem zřízených  

příspěvkových organizací 

 
4162/83RM/2022 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 2. pololetí roku 2021  

 

4163/83RM/2022 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty 
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4164/83RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 84 v Domě s pečovatelskou  
službou na ulici Generála Svobody, Havířov-Šumbark 

 
4165/83RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 76 v Domě s pečovatelskou  

službou na ulici Generála Svobody, Havířov-Šumbark 

 
4166/83RM/2022 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí   

 
4167/83RM/2022 - Poskytnutí dotace na ošetření dubu rostoucího na pozemku s parc. č. 4327  

v k. ú. Havířov-město   

 
4168/83RM/2022 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2022 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
4169/83RM/2022 - Sociální služby města Havířova – souhlas s odprodejem neupotřebitelného  

dlouhodobého majetku  

 
4170/83RM/2022 - Sociální služby města Havířova – záměr pronájmu nebytových prostor 

 
4171/83RM/2022 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI a souhlas  

s pořízením investičního majetku do vlastnictví MK Havířov 

 
4172/83RM/2022 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2022 z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
4173/83RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru – Obec Albrechtice 

 
4174/83RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
4175/83RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 
4176/83RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 
4177/83RM/2022 - UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12,  

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

 
4178/83RM/2022 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního  

fondu – návrh úpravy plánu na rok 2022 

 
4179/83RM/2022 - Sdělení – volba předsedy dozorčí rady MRA, s.r.o. 

 
4180/83RM/2022 - ZPŘ/59/OÚR/22 - „Cyklostezka na náměstí Republiky“ - rozhodnutí  

o výběru a uzavření smlouvy 

 
4181/83RM/2022 - ZPŘ/53/MP/22 - „Dodávka 2 vozidel pro MP“ – zrušení zadávacího řízení  

a zahájení nového zadávacího řízení  

 
4182/83RM/2022 - ZPŘ/58/OÚR/22 - „Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku“  

- rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy  

 
4183/83RM/2022 - Rozhodnutí o podání opravného prostředku 
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4184/83RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru  
ve výši 500 tis. Kč pro Nadační fond TEPLO  NA  DLANI  

 
4185/83RM/2022 - Písemnost adresovaná zastupitelstvu 

 
4186/83RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianske Teplice,  

Slovensko 

 
4187/83RM/2022 - Pomoc občanům Ukrajiny – doplnění usnesení 

 
4188/83RM/2022 - „Dodávka elektřiny prostřednictvím instalace zařízení fotovoltaické  

elektrárny“ – souhlas s podmínkami zadávacího řízení, složením komise  
a okruhem dodavatelů 

 
4189/83RM/2022 - CEVYKO a.s. – dodatek č. 2 k akcionářské smlouvě, zvýšení základního  

kapitálu 
 

4190/83RM/2022 - „Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa – 1.část“ 
- zahájení VZ  

 
4191/83RM/2022 - „Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa – 2.část“ 

- zahájení VZ  

 
4192/83RM/2022 - UŘ/441/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 17,  

Havířov“– zrušení VZ  

 
4193/83RM/2022 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 17,  

Havířov - opakované řízení"- zahájení VZ 

 
4194/83RM/2022 - Schválení smlouvy o spolupráci, pověření magistrátu 

 

4195/83RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

na Slovensku 

 
4196/83RM/2022 - Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 25.04.2022 
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U S N E S E N Í 
z 83. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.04.2022  

 
4101/83RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 83. schůze RMH, konané dne 11. dubna 2022__ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 83. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 11. dubna 2022 

Ing. Pavel RAPANT, MBA 

 

 
4102/83RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů z 82. schůze RMH, konané dne 14. března 2022__  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu z 82. schůze RMH, která se konala  

dne 14. března 2022.  

 

 
4103/83RM/2022 - Schválení pořadu 83. schůze RMH, konané dne 11. dubna 2022__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 83. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 11. dubna 2022 dle přílohy upravené takto: 
- doplnění o body:  

97. Schválení smlouvy o spolupráci, pověření magistrátu 

98. Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

na Slovensku 

- vypuštění bodů:  

18. Nabytí koupí částí pozemků parc. č. 1017, 1018, 1019, k. ú. Bludovice  

19. Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Dopravní napojení MK  

ul. U Nádraží a Opletalova v Havířově“         

 

 
4104/83RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 83. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

úkoly: krátkodobé 

 

 

3772/79RM/2021 Služebnost inženýrské sítě k vodovodu na pozemcích 

města, v k. ú. Prostřední Suchá 

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

hřiště 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

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

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

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

společníka v působnosti valné hromady – volba členů 

dozorčí rady 

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

3893/81RM/2022 Zřízení pozemkových služebností 

3922/81RM/2022 Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta 

v r. 2022 

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

schválení centralizovaného zadávání 

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

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

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

Národního programu Životní prostředí v rámci Národního 

plánu obnovy 

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

Národního programu Životní prostředí v rámci Národního 

plánu obnovy 

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

jediného akcionáře v působnosti valné hromady - volba 

člena dozorčí rady 

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

společníka v působnosti valné hromady – schválení 

odměny jednateli 

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

ČEZ Distribuce, a. s. 

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

Bludovice 

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

Czech Republic a. s. 

4037/82RM/2022 Souhlas s umístěním sídla 
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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 

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 

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. 

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

se společností Technické služby Havířov a.s. 

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 

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 

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

statutární město Havířov  

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 

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 

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 

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

řízení 

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

LIFE 

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

příspěvek z Nadace ČEZ v programu „Podpora regionů“ 
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4105/83RM/2022 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________ 

     

Rada města Havířova              

       

s c h v a l u j e 

 

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

práce „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (samostatně každá  

       komunikace) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

    termín plnění:     v období od 15. června 2022  

       do 30. září 2022 

    termín dokončení:    do 10 kalendářních dnů ode dne  

předání staveniště  

(samostatně každá komunikace) 

    

6. hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena včetně 

DPH. Za nejnižší nabídkovou 

cenu bude brán součet 

nabídnutých cen za opravu 1m2 

asfaltového povrchu vozovky 

a za výškovou úpravu 1 ks 

armatury inženýrských sítí 

vynásobených předpokládaným 

počtem  

 

7. základní způsobilost: 

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

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

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 83. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.04.2022 

11 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky poskytnutých  

za posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních 

prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou  

  kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 3 stavebních zakázek,  

přičemž předmětem každé zakázky byla rekonstrukce nebo výstavba 

komunikace pro motorová vozidla v minimální hodnotě 500.000 Kč  

bez DPH  

- osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru dopravní stavby pro stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, 

z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění 

stavby 

 

11. další podmínky: 

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- nepřipustit prokazování kvalifikace poddodavatelem 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2 000 000,00Kč  

- záruka 36 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek 

v Havířově“ 

Z: vedoucí OKS 

T: 05/2022 
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4106/83RM/2022 - Zvýšení prokazatelné ztráty v Městské hromadné dopravě v r. 2022______  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

uzavření Dodatku č. 24 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.08.2008 

o  závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města 

Havířova, kterým se stanoví částka ke krytí účetní ztráty (rozdíl nákladů a tržeb) 

dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2022 ve výši 117 023 266,- Kč, za podmínky 

souhlasu Zastupitelstva města Havířova s navýšením výdajové části rozpočtu  

OJ 8, § 2292 pol. 5811 o 15 250 000,- Kč pro financování zvýšené ztráty 

z provozu Městské hromadné dopravy Havířov v r. 2022, vyvolané zvýšením 

ceny CNG  

 

u k l á d á 

 

do Dodatku č. 24 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.08.2008 

zapracovat podmínku, aby při závěrečném vyúčtování za r. 2022 byla položka 

„Pohonné hmoty“ vyúčtována samostatně. Pokud budou náklady na položku 

nižší, než předpokládal dopravce ve svém odhadu, bude vzniklý rozdíl ve lhůtě 

do 28.02.2023 vrácen objednateli 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 24  

ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního 

města Havířov č. OKS/770/08 ze dne 27.08.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD 

Havířov a.s.  

Z: vedoucí OKS 

             T: 05/2022 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II.  

na rok 2022 navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5811 o částku 

15 250 000,- Kč 

          Z: vedoucí EO 

          T: 04/2022 

 

   
4107/83RM/2022 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

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

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

smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 1+2 v domě na ul. ……………………………., 

jehož nájemkyní je p. M. M. H.  
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4108/83RM/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 ve vlastnictví  

města a to parc. č. 2939, k. ú. Bludovice spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy nadzemního vedení  

NN a nový sloup NN v rámci stavby č. IV-12-8016130/07 Havířov, Životice 

č. p. 2958/59, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 

7,00 m2 dle GP č. 5043-549/2021 ze dne 21. 1. 2022, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům ve vlastnictví  

města a to parc. č. 712/2, 824/11, k. ú. Šumbark spočívající v umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 3x120+70 v chráničce DVR110  

a pilíř SS300 v rámci stavby č. IV-12-8019467/VB1 Havířov-Šumbark  

č. parc. 731, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,  

o výměře 18,06 m2 dle GP č. 2046-614/2021 ze dne 22. 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 

 

 
4109/83RM/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 ve vlastnictví města a to parc. č. 51, 53/2, 

73, 81, 88/1, 90/1, 92/1, 109/1, 113/2, 117/2, 117/1, 118, 128, 132, 136, 137/4, 

137/2, 144, 145, 152, 202/72, 202/1, 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, 3. část, 
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číslo stavby 7700101691“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 527.336,00 Kč + DPH,  

o výměře 2.636,68 m2 dle GP č. 5027-507/2021 ze dne 3. 12. 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 

 

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 

 

 
4110/83RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.  

a investora pana Z. S._____________________________________________  

              

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Dolní Suchá, 

parc. č. 2735/1, dle GP č. 1508-18/2022 ze dne 14. 2. 2022 označenému  

jako parc. č. 2735, spočívající v právu provozovat plynárenské zařízení, v právu 

vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení STL plynovodní 

přípojky ID 308386510, stavba č. 9900072368 včetně jeho součástí, 

příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, o výměře 5,63 m2, za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, 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, investorem a plátcem je pan Z. S., bytem 

……………………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

 

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 
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4111/83RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností - Mölnlycke Health Care  

ProceduraPak s. r. o.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení služebnosti ke služebným pozemkům ve vlastnictví města a to parc.  

č. 2759/5 a parc.č 2759/12, vše k .ú. Dolní Suchá  

- dle GP č. 1298-94a/2017 ze dne 10. 7. 2017 na pozemku parc.č. 2759/5,  

k. ú. Dolní Suchá, o výměře 26,00 m2, přípojka splaškové kanalizace 

- dle GP č. 1298-94b/2017 ze dne 10. 7. 2017 na pozemku parc.č. 2759/5,  

k. ú. Dolní Suchá, o výměře 22,00 m2, přípojka plynovodní 

- dle GP č. 1298-94c/2017 ze dne 10. 7. 2017 na pozemcích parc.č. 2759/5  

a parc. č. 2759/12,  vše k. ú. Dolní Suchá, o výměře 69,00 m2, přípojka 

elektrické energie vysokého napětí, spočívající v právu zřízení, vedení  

a provozování přípojky elektrické energie vysokého napětí, přípojky 

splaškové kanalizace a plynovodní přípojky, v povinnosti povinného toto 

zřízení, vedení a provozování přípojek  na služebných pozemcích trpět  

a umožnit oprávněnému, jakož i dalším oprávněným určeným osobám, vstup 

a vjezd na služebné pozemky dopravními prostředky a stavebními či jinými 

obdobnými stroji za účelem zřízení a provozování přípojek včetně kontroly 

jejich stavu, jejich údržby, oprav, změn, odstranění či jiných činností 

nezbytných pro provozování přípojek či s tímto jejich provozováním 

souvisejících, v právu  zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích 

potřebné obslužné zařízení a v právu provádět úpravy za účelem modernizace 

nebo zlepšení výkonnosti, 

ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 1/81, k. ú. Dolní Suchá,  

za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti Mölnlycke Health Care ProceduraPak s. r. 

o., se sídlem Na Novém poli 382/1, Staré Město, 733 01 Karviná, IČO: 029 

48 231 a každého dalšího vlastníka panujícího pozemku (služebnost in rem) 

 

2. zřízení služebnosti ke služebným pozemkům ve vlastnictví společnosti  

Mölnlycke Health Care ProceduraPak s. r. o., se sídlem Na Novém poli 382/1, 

Staré Město, 733 01 Karviná, IČO: 029 48 231 a to parc. č. 1/81, 2759/7, 

2759/38, 2759/40, 2759/42, 2759/44, 2759/46, 2759/48, 2759/52, 2759/53, 

2759/54, vše k. ú. Dolní Suchá, dle GP č. 1500-185/2021 ze dne 17. 1. 2022, o 

výměře 1.068 m2,  spočívající  v právu zřízení, vedení a provozování dešťové 

kanalizace na služebných pozemcích,   v povinnosti povinného toto zřízení, 

vedení a provozování dešťové kanalizace na služebných pozemcích trpět a 

umožnit oprávněnému, jakož i dalším oprávněným určeným osobám, vstup a 

vjezd na služebné pozemky dopravními prostředky a stavebními či jinými 

obdobnými stroji za účelem zřízení a provozování dešťové kanalizace včetně 

kontroly jejího stavu, její údržby, oprav, změn, odstranění či jiných činností 

nezbytných pro provozování dešťové kanalizace či s tímto jejím provozováním 

souvisejících, v právu zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích potřebné 

obslužné zařízení a v právu provádět úpravy za účelem modernizace nebo 

zlepšení výkonnosti, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,00 Kč + DPH, na 

dobu neurčitou, ve prospěch oprávněného vlastníka dešťové kanalizace, 

statutárního města Havířov (služebnost in personam) 
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3. započtení na jedné straně pohledávky statutárního města Havířova za Mölnlycke  

Health Care ProceduraPak s. r. o. z titulu sjednané jednorázové úhrady  

za zřízení služebnosti dle bodu 1 tohoto usnesení, a to v celé její výši,  

a na druhé straně pohledávky Mölnlycke Health Care ProceduraPak s. r. o.  

za statutárním městem Havířov z titulu sjednané jednorázové úhrady za zřízení 

služebnosti dle bodu 2 tohoto usnesení, a to v celé její výši 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení služebnosti 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

 
4112/83RM/2022 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov SEMAG HS“________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku části pozemku ve vlastnictví města a to parc. č. 667/1, k. ú. Šumbark  

o výměře cca 7,40 m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku ve vlastnictví města  

a to parc. č. 667/1, k. ú. Šumbark za jednorázovou úhradu za zřízení věcného 

břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle geometrického plánu, 

minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem umístění plynovodní přípojky 

v rámci stavby „REKO MS Havířov SEMAG HS“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce a budoucí smlouvě  

o zřízení věcného břemene v souladu s tímto usnesením                                                               

                                                                                           

Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 
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4113/83RM/2022 - Záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město__________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 168 m2,  

k. ú. Havířov-město, panu J. M., ……………………………., za účelem zahrady 

 

 
4114/83RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 904, k. ú. Havířov-město_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku 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, na dobu určitou dva roky, s účinností  

od 1. 5. 2022 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu 

s tímto usnesením 

                                                                                                                  Z: vedoucí EO 

                                                                                                                  T: 31.07.2022 

 

 
4115/83RM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město_______ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 

3562/1, zahrada o výměře 20 m2, k. ú. Havířov-město, z vlastnictví statutárního 

města Havířova do vlastnictví manželů R. N. a M. N., bytem 

……………………………., za účelem rozšíření zahrady 
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4116/83RM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město_________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit prodej části pozemku parc. č. 365, dle 
geometrického plánu č. 2465-49/2021, nově označený jako parc. č. 365/2, ostatní 
plocha o výměře 161 m2, k. ú. Havířov-město, do vlastnictví společnosti DON 
BOSKO HAVÍŘOV o. p. s., IČO: 63024730, Haškova 1522/3, Havířov-Město  

 

 
4117/83RM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá____________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku v k. ú. Prostřední 
Suchá,  parc. č. 1195/1, ostatní plocha,  dle geometrického plánu č. 3329-20/2021 
nově označené jako parc. č. 1195/1 díl a, o výměře 8 m2, z vlastnictví 
prodávajícího statutárního města Havířova do vlastnictví kupující paní  
Ing. M. P., bytem ……………………………., za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 5.130,00 Kč (tj. 641,25 Kč/m2) s připočtením nákladů  
2.800,00 Kč za zpracování znaleckého posudku činí kupní cena celkem  
7.930,00 Kč + DPH  ve výši platné ke dni povinnosti přiznat daň, za účelem 
majetkového vypořádání  prodávaného pozemku pod stavbou části garáže, která 
je ve vlastnictví kupující 

 

 
4118/83RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město o výměře cca 1 m2,  
pro Městskou knihovnu Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město,  
IČO: 00601250, za účelem umístění Furtodo Boxu, který bude sloužit 
k vyzvednutí zapůjčených knih, na dobu 10 let od 01.05.2022 s možností jejího 
prodloužení 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu 
s tímto usnesením 

   Z: vedoucí EO 
   T: 30.04.2022 
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4119/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Lašská 1148/9_________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost o výměře 15 m2 v 1. PP obytného domu na  

ul. Lašská 1148/9 v Havířově-Městě, za účelem využití jako skladu pro vlastní 

potřebu  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 

- platby záloh na služby, 

panu J. S., bytem ……………………………. 

 

 
4120/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Mánesova 989/42______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost o výměře 3,71 m2 v 1. PP obytného domu 

na ul. Mánesova 989/42 v Havířově-Městě, za účelem využití jako skladu  

pro úklid společných prostor, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 300,00 Kč/m2/rok, 

- platby záloh na služby, 

společnosti PEGASUS Service s.r.o., IČ: 02029375, se sídlem Hlavní 778,  

739 34 Šenov 

 

 
4121/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Sukova 818/1_________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost o výměře 18,83 m2 v 1. PP obytného domu 

na  

ul. Sukova 818/1 v Havířově-Městě, za účelem využití jako skladu pro vlastní 

potřebu, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 

paní Z. V., bytem ……………………………. 
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4122/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Švabinského 994/5_____________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – místnost o výměře 6,44 m2 v 1. PP obytného domu 

na ul. Švabinského 994/5 v Havířově-Městě, za účelem využití jako skladu  

pro vlastní potřebu, za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 

- platby záloh na služby, 

paní D. S., bytem ……………………………. 

 

 
4123/83RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  

– Dlouhá třída 1045/59____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 116,17 m2 v 1. NP domu  

na ul. Dlouhá třída 1045/59, Havířov-Město, z nájemce pana J.P., IČ: 13637754 

na společnost Rapantová Kristýna s.r.o., IČ: 14269023 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci společnosti Rapantová Kristýna s.r.o., se sídlem 

Životická 182/3, 735 42 Těrlicko, IČ: 14269023 a podmínky nájemní smlouvy: 

- sazba nájemného 300,- Kč/m2/rok, od 1.7. 2022 po navýšení  

o inflaci 311,- Kč/m2/rok 

- hrazení nájemného a záloh na služby měsíčně 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- za účelem prodejny potravin, skladu a sběrny sazky 

 

 
4124/83RM/2022 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci formou  

veřejné soutěže – garáž na ul. Balzacova______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení RMH č. 4025/82RM/2022 ze dne 14.03.2022 
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s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory, garáž v suterénu 
obytného domu na ul. Balzacova 1186/10 v Havířově-Podlesí, o výměře 18 m2, 
formou veřejné soutěže, za podmínek: 
 
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,00 Kč/m2/rok vč. DPH.  

V nabídce nutno uvést návrh výše nájemného (Kč/m2/rok). 
2. Doba nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

V nabídce nutno uvést souhlas s dobou nájmu. 
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

V nabídce nutno uvést souhlas s uvedenou platbou,  
případně navrhnout jinou platbu (např. čtvrtletně, pololetně, ročně). 

4. Garáž je určena k účelu pro garážování osobního vozidla.  
V nabídce nutno uvést souhlas s tímto účelem. 

5. Případné stavební úpravy, rekonstrukce, přestavby nebo jiné změny garáže  
provede nájemce na vlastní náklady a bez nároku na jakékoliv vyrovnání 
v souvislosti s ukončením nájmu. V nabídce nutno uvést souhlas s touto 
podmínkou. 

 

 
4125/83RM/2022 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Turgeněvova_ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení RMH č. 4033/82RM/2022 ze dne 14.03.2022 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 12,11 m2 v 1. PP domu 
na ul. Turgeněvova 894/4 v Havířově-Městě, paní I. V., bytem  
……………………………., za účelem využití jako skladu pro vlastní potřebu 

 

 
4126/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 470/17____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nájem části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 63,79 m2 v 2. NP budovy 
objektu Reneta na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě, za účelem využití 
jako provozovna kosmetických služeb, nehtové modeláže, pedikúry a masáží,  
za podmínek: 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok,  
- platby záloh na služby, 
paní G. C., IČ: 76446379, sídlem Mládežnická 1559/1,  
736 01 Havířov-Podlesí 
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4127/83RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Národní třída 1541/14a_________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 38,94 m2 v 2. NP 

objektu Národní třída 1541/14a v Havířově-Městě, za účelem využití  

jako dispečink taxi služby, za podmínek:  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 524,00 Kč/m2/rok, 

- platby záloh na služby, 

panu V. D., IČ: 66149185, sídlem Dlouhá třída 470/17,  

736 01 Havířov-Město 

 

 
4128/83RM/2022 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2021______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2021, dle důvodové zprávy a příloh, 

 

2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2021 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy  

a příloh 

 

u k l á d á  

 

všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony 

vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2021 do účetních výkazů  

za období leden - červen 2022 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem 

zřízených příspěvkových organizací za rok 2021, dle důvodové zprávy a příloh. 
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4129/83RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 25. – 45.___  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozpočtové opatření č. 43., 44. a 45., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 43., 44.  

a 45., dle Přílohy č. 1 rozpis rozpočtových úprav II. na rok 2022, dle Přílohy č. 1 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 25. – 42., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 22. – 45. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2022: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 757 776,49 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 219 135,10 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 63 660,19 tis. Kč 

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

 tř. 4 - přijaté transfery 1 472 981,20 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 132 245,03 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 640 153,49 tis. Kč 

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

 odbor školství a kultury 18 872,59 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 533 533,30 tis. Kč 

 odbor organizační 321 100,58 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 884,19 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 395 876,19 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 103 853,40 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 251 816,64  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 9 427,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 492 091,54 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 182,90 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 135,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 921,50 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 335,10 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 293,20 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 830,80 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 222,40 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 047,21 tis. Kč 

 MŠ Okružní 2 094,05 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 917,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 354,80 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 240,10 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 
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 MŠ Radniční 1 974,60 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 066,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 820,40 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 310,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 157,90 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 785,50 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 979,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 036,92 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 404,90 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 454,70 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 573,46 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 687,79 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 998,02 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 130,30 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 396,90 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 415,29 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  4 274,10 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 340,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 088,06 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11 529,89 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 250,70 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 061,65 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 243,40 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 470,40 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 3 182,60 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 75 621,26 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 956,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 000,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
27 457,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 63 139,75 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 76 286,99 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 15 027,37 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 71 899,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +374 468,54 tis. Kč 

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

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +390 362,54 tis. Kč 
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4130/83RM/2022 - Úvěr ve výši 300 mil. Kč – schválení uzavření smlouvy__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

závazné nabídky bank na veřejnou zakázku „Úvěr ve výši 300 mil. Kč“ ve znění 

přílohy č. 1 

 

r o z h o d l a 

 

o výběru nabídky na veřejnou zakázku „Úvěr ve výši 300 mil. Kč“ od společnosti 

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4,  

IČ: 45244782  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí 

1. závazné nabídky bank na veřejnou zakázku „Úvěr ve výši 300 mil. Kč“  

ve znění přílohy č.1 

2. rozhodnutí Rady města Havířova o výběru nabídky na veřejnou zakázku „Úvěr  

ve výši 300 mil. Kč“ od společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem 

Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ: 45244782 

schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč se společnosti Česká 

spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ: 45244782, 

ve znění přílohy č. 2 

pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem 

smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč se společností Česká spořitelna, a.s.,  

se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ: 45244782, ve znění  

přílohy č. 2 

uložit zajištění uzavření smlouvy o úvěru 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2022 

 

 
4131/83RM/2022 - První úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

první úpravu odpisových plánů na rok 2022 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle přílohy materiálu, kdy celková výše odpisů  

po této úpravě činí 51 379 321,73 Kč. 
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4132/83RM/2022 - Nerealizovatelný projekt „Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 
Participativního rozpočtu r. 2020___________________________________    

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení vítězného projektu Participativního rozpočtu r. 2020 „Víceúčelové 

hřiště pro děti a mládež“ z realizace pro vážné skutečnosti bránící jeho realizaci. 

 

 
4133/83RM/2022 - „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města  

Havířov“ - zahájení zadávacího řízení_______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby v nadlimitním  

režimu zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním „Poskytování 

energetických služeb metodou EPC v objektech města Havířov“. 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano 

    poskytnutí zálohy:    ne  

    čerpání dotace:    ne  

    přenesená daňová povinnost:   ne  

 

4. druh zadávacího řízení:  jednací řízení s uveřejněním 

 

5. zadávací lhůtu:    5 měsíců 

 

6. výši požadované jistoty:   ne 

 

7. varianty nabídky:    ne  

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    I. ETAPA: předběžné činnosti  10/2022-12/2022  

    II. ETAPA: provedení zákl. opatření 01/2023-12/2024 

    III. ETAPA: poskytování garancí  01/2025-12/2034 

 

 

9. kritérium hodnocení: roční výše zaručených úspor   váha 55% 

nabídková cena    váha 25% 

energetický management  váha 10% 

technická úroveň nabízeného řešení  váha 10% 
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10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona ne starší než 3 měsíce přede dnem 

zahájení zadávacího řízení 

 

11. profesní způsobilost: 

- dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné  

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- dle ust. § 77 odst. 2 zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Projektová činnost ve 

výstavbě“  

- dle ust. § 77 odst 2 písm. c) zákona osvědčení o autorizaci osoby dle zákona  

č. 360/1992 Sb., v platném znění o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě (minimálně jedno osvědčení z možností: 

- technika prostředí staveb – specializace technická zařízení IE01“  

(autorizovaný inženýr) nebo specializace „vytápění a 

vzduchotechnika TE01 (autorizovaný technik),  

- technologická zařízení staveb – Autorizovaný inženýr a technik  

(IT00 popř., TT00) 

Účastník dále uvede vztah uvedené osoby (zaměstnanecký či jiný, nebo 

smluvní – v takovém případě je nutné doložit doklady dle podmínek 

uvedených v Zadávací dokumentaci) 

Doklady předkládané k prokázání profesní způsobilosti nesmí být starší než 

3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení 

 

12. technickou kvalifikaci: 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam minimálně 3 významných  

dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení, přičemž předmětem každé byla realizace projektu v oblasti 

poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, kde roční 

zaručená úspora byla skutečně dosažena, v minimální hodnotě ve výši 

15 000 000 Kč bez DPH, 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona doložit minimálně 1 významnou  

referenční dodávku poskytnutou za poslední 3 roky před zahájením 

zadávacího řízení, přičemž v rámci této referenční dodávky realizoval 

Základní opatření dle Smlouvy o poskytování energetických služeb, 

v minimální hodnotě ve výši 5 000 000 Kč bez DPH. 

 

13. podmínky zadávacího řízení:  

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením  

- vybraný dodavatel bude povinen předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný  

certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 30 000 000 Kč (podmínka pro uzavření smlouvy dle ust. 

§ 104 písm. a) zákona). 

 

14. podmínky realizace:  

Záruky, garance a další podmínky realizace uvedené v Příloze č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2  
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16. Seznam dodavatelů k odeslání výzvy k podání nabídek uvedeným  

v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. společnost C.E.I.S. CZ s. r. o.  IČO: 25843931 provedením všech úkonů 

souvisejících se zadávacím řízení „Poskytování energetických služeb metodou 

EPC v objektech města Havířov“ vyjma úkonů uvedených v ust. § 43 odst. 2 

zákona a v bodě 2. tohoto pověření  

 

2. komisi otevíráním, hodnocením nabídek a 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 

 

3. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 
4134/83RM/2022 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní  

rok 2022/2023____________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do běžných tříd a logopedických 

tříd v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Havířov pro školní 

rok 2022/2023 ve dnech 4. - 5. 5. 2022 a to první den zápisu od 9:00 hod.  

do 16:00 hod. a druhý den zápisu od 9:00 hod. do 12:00 hod. 

 

 
4135/83RM/2022 - Termín zvláštního zápisu pro přijímání cizinců ke vzdělávání v MŠ  

a ZŠ pro školní rok 2022/2023______________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

termín „zvláštního zápisu” určený pro přijímání cizinců ke vzdělávání 

v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Havířov pro školní  

rok 2022/2023 ve dnech 7. - 8. 6. 2022 a to první den zápisu od 9:00 hod.  

do 16:00 hod. a druhý den zápisu od 9:00 hod. do 12:00 hod 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

termín „zvláštního zápisu” určený pro přijímání cizinců ke vzdělávání 

v základních školách k přijetí do 1. ročníku ZŠ zřizovaných statutárním městem 

Havířov pro školní rok 2022/2023 ve dnech 6. – 7. 6. 2022 
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4136/83RM/2022 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2022_______ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2022, dle přílohy č. 1  

 

 
4137/83RM/2022 - Schválení účetních závěrek za rok 2021 městem zřízených příspěvkových 

organizací______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědom í  

 

podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2021 

příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v přílohách č. 1 - 39 

 

s ch va lu j e  

 

účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021 příspěvkových 

organizací zřízených městem 

 

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

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

3. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 

4. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 

5. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 

6. Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 

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

    IČO: 70958254 

8. Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 

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

10. Mateřská škola „U kamarádů“, HavířovPodlesí Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958220 

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

IČO: 70958246 

13. Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 

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

příspěvková organizace, IČO: 61988588 

15. Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297 

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

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

IČO: 70958262 
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18. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 

19. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 

20. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

21. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 

23. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 

24. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 

25. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958122 

26. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 

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

IČO: 61988723 

28. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,  

Příspěvková organizace, IČO: 70958114 

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

IČO: 48805424 

30. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres  

Karviná, IČO: 4880551 

31. Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

32. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

33. Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 

34. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

35. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 

36. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 

37. Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250 

38. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 

39. Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985 

 

v rozsahu příloh č. 1–39 

 

uk lád á  

 

vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2021 

příspěvkových organizací zřízených městem 

                                                                                                   Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                   T: duben 2022 
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p ov ěřu j e  

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem protokolů o schválení 

účetních závěrek 

 

 
4138/83RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

  

- věcný dar ve výši 55 480,00 Kč od Spolku rodičů a přátel Základní školy  

Moravská Havířov-Šumbark, Moravská 497/29, 736 01 Havířov-Šumbark, 

IČO: 13968548 – lyžařské vybavení pro žáky školy na lyžařské výcviky 

 

- finanční dar ve výši 13 745,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

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

na zajištění školního stravování 8 ukrajinským žákům školy ve školním roce 

2021/2022, a to od 12. 4. 2022 do 30. 6. 2022 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

 

- finanční dar ve výši 15 810,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

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

na zajištění školního stravování 10 ukrajinským žákům školy ve školním 

roce 2021/2022, a to v období od dubna do června 2022 

 

3. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958122 

 

- finanční dar ve výši 24 990,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

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

na zajištění školního stravování 14 ukrajinským žákům a 1 žákovi školy  

ve školním roce 2021/2022, a to od 12. 4. 2022 do 30. 6. 2022 

 

- finanční dar ve výši 15 000,00 Kč od společnosti TEAM 4 YOU s.r.o.,  

Pod Bezručovým vrchem, nám. Minoritů 86/7, 794 01 Krnov,  

IČO: 27711773 na nákup nových šatních skříněk pro žáky školy 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 83. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.04.2022 

32 

4. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná, IČO: 61988600 

 

- finanční dar ve výši 20 336,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

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

školního stravování 12 ukrajinským žákům školy ve školním roce 

2021/2022, a to od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 

 

5. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

 

- finanční dar ve výši 5 040,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

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

školního stravování 3 ukrajinským žákům školy ve školním roce 2021/2022, 

a to od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 

 

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

IČO: 61988723 

  

- finanční dar ve výši 5 916,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

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

školního stravování 3 ukrajinským žákům školy ve školním roce 2021/2022, 

a to od 16. 3. 2022 do 30. 6. 2022 

 

 
4139/83RM/2022 - Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ do pilotního projektu ve spolupráci  

s Univerzitou Karlovou____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

zapojení se základních škol do pilotního projektu „Vývoj a pilotní ověření 

regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí  

a dospívajících s důrazem na rizikové chování“ reg. č. ZD-ZDOVA1-012 (dále 

jen „projekt“), ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, se sídlem Ovocný trh 

560/5, 110 00 Praha-Staré Město, IČO: 00216208 v rozsahu příloh č. 1 až č.11:  

 

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

 

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

organizace, IČO: 48805271 

 

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

organizace, IČO: 70958122 

 

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 

 

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

IČO: 61988723 
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Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

 

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 

 

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

IČO: 48805513 

 

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

IČO: 48805475 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958149 

 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 

organizace, IČO: 75027569 

 

 
4140/83RM/2022 - Návrh na úpravu osobního příplatku ředitelce MŠ Balzacova Havířov,  

MŠ Čs. armády Havířov a MŠ Okružní Havířov_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

osobní příplatek ředitelce příspěvkové organizace:  

1. Mgr. I. P.  

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

2. R. K.  

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

3. Bc. S. S.  

Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297  

 

od 1. 5. 2022 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr výše jmenovaným ředitelkám mateřských škol 

 

Z: vedoucí OŠK 

         T: duben 2022 
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4141/83RM/2022 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  
místo ředitele MŠ Moravská Havířov________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, 

příspěvková organizace, IČO: 61988588 ve složení: 

 

předsedkyně:    

paní Mgr. J. F.    zástupce zřizovatele, náměstkyně  

primátora pro školství a kulturu  

Další členové:  

paní Ing. M. K.    zástupce zřizovatele, vedoucí Odboru  

školství a kultury Magistrátu města  

Havířova 

paní PhDr. L. J.    referentka oddělení správy škol, Odboru  

školství, mládeže a sportu KÚ MSK 

paní Bc. A. Ž.            školní inspektorka České školní inspekce 

paní Bc. M. S.     odborník ve státní správě, určený Českou  

školní inspekcí  

paní Mgr. Š. K.     odborník v oblasti organizace a řízení  

ve školství, určený Českou školní  

inspekcí  

paní L. Š.     pedagogický pracovník MŠ Moravská  

Havířov 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise pana Ing. Josefa Bělicu, 

MBA, primátora města Havířova 

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti s 

obsazením vedoucího pracovního místa ředitele MŠ Moravská Havířov po jejich 

jmenování 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: červen 2022 
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4142/83RM/2022 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  
místo ředitele ZŠ K. Světlé Havířov__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

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

Karviná, IČO: 48805424, 

ve složení: 

 

předsedkyně:    

paní Mgr. J. F.    zástupce zřizovatele, náměstkyně  

primátora pro školství a kulturu  

Další členové:  

paní Ing. M. K.    zástupce zřizovatele, vedoucí Odboru  

školství a kultury Magistrátu města  

Havířova 

pan PaedDr. L. L.   vedoucí Odboru školství, mládeže  

a sportu KÚ MSK 

paní Mgr. A. K.               školní inspektorka České školní inspekce 

paní Bc. M. S.    odborník ve státní správě, určený Českou  

školní inspekcí  

paní Mgr. R. F.    odborník v oblasti organizace a řízení  

ve školství, určený Českou školní  

inspekcí  

pan Bc. M. Č.    člen školské rady při ZŠ K. Světlé  

Havířov 

pan Mgr. J. K.    zástupce pedagogických pracovníků, 

ředitel ZŠ K. Světlé Havířov 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise pana Ing. Josefa Bělicu, 

MBA, primátora města Havířova 

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti s 

obsazením vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ K. Světlé Havířov po jejich 

jmenování    

 

Z: vedoucí OŠK 

          T: červen 2022 
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4143/83RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o granty PO – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí_ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

s podáním žádostí o granty příspěvkovou organizací města Základní škola F. 

Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 

 

1.  

poskytovatel grantu:  Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

název grantového programu:  Společně 2022 

název projektu:  Klidový a relaxační kout pro malé školáčky 

požadovaná výše grantu:  20 000,00 Kč 

spolufinancování:  10 000,00 Kč (z finančních prostředků školy)                                                                        

 

2. 

poskytovatel grantu:  Nadační fond Veolia 

název grantového programu:  Minigranty 2022 

název projektu:  Udržujeme tradice – Vánoční setkání žáků  

s rodiči, prarodiči a přáteli školy 

požadovaná výše grantu:  50 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

3. 

poskytovatel grantu:  Nadační fond Veolia 

název grantového programu:  Minigranty 2022 

název projektu:  Dětská šatní skříňka – vlastní místo pro osobní  

věci dětí 

požadovaná výše grantu:  50 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

4. 

poskytovatel grantu:  Nadační fond Veolia 

název grantového programu:  Minigranty 2022 

název projektu:  Klidové a relaxační kouty nejen pro žáčky  

s poruchami učení a chování  

požadovaná výše grantu:  50 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

5. 

poskytovatel grantu:  Nadace ČEZ  

název grantového programu:  Zaměstnanecké granty 2022 

název projektu:  Klidové a relaxační kouty nejen pro žáčky  

s poruchami učení a chování 

požadovaná výše grantu:  30 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 83. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.04.2022 

37 

4144/83RM/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, příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

kopírovací stroj DEVELOP D2550iD, inventární číslo 280525, pořízen  

dne 11. 2. 2004 v pořizovací ceně 48 373,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena 

k 31. 3. 2022 činí 0,00 Kč 

 

 
4145/83RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ M. Kudeříkové Havířov_____              

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248, pořízení vlastního 

investičního majetku: 

 

mobilní interaktivní plochý displej Model Sharp 4K BIG PAD PN-75HC1  

o úhlopříčce 75“ včetně pojízdného stojanu, v celkové maximální pořizovací 

ceně 98 000,00 Kč včetně DPH 

 

 
4146/83RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Čs. armády Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Město  

Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 

 

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

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

do fondu investic v celkové výši 80 000,00 Kč takto:  

 

- 45 000,00 Kč na dokrytí pořízení video vrátného a kamerového systému, 

- 35 000,00 Kč na provedení údržby a výměny části oplocení školní zahrady MŠ  
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4147/83RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního  
majetku – Polská škola Havířov_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola s polským 

jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace,  

IČO: 75027577 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic ve výši 100 000,00 Kč na pořízení 

schodolezu  

 

2. pořízení vlastního investičního majetku v maximální pořizovací ceně  

99 220,00 Kč včetně DPH z fondu investic: 

Schodolez Model Jolly ZP 211124  

 

 
4148/83RM/2022 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO  

za 2. pololetí roku 2021____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. Zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

- Městská knihovna Havířov, IČO 00601250 (dále jen „MK“), 

- Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985 (dále jen „MKS“), 

- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754  

(dále jen „SSRZ“) za 2. pololetí roku 2021 dle přílohy č. 1 

 

2. Přehled činnosti příspěvkových organizací města – MK, MKS a SSRZ  

za 2. pololetí roku 2021, včetně stanovisek odborů MMH dle přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Mgr. Daniela Vachtarčíka jako člena hodnotícího týmu pro hodnocení  

činnosti ředitelů MK, MKS a SSRZ za 1. pololetí roku 2022 

 

2. vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města – MK, MKS  

a SSRZ za 2. pololetí roku 2021 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO 
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u k l á d á 

 

1. MK, MKS a SSRZ úkoly na 1. pololetí roku 2022 vedoucí ke zlepšení  

činnosti a hospodaření PO dle přílohy č. 4 tohoto materiálu 

 

2. odboru školství a kultury: 

a) vyhotovit a předat oznámení o schválené výši odměny ředitelům výše 

uvedených PO, 

b) informovat ředitele výše uvedených PO o úkolech, které jim stanovil  

zřizovatel na 1. pololetí 2022 

Z: vedoucí OŠK  

T: duben 2022 

 

             
4149/83RM/2022 - Smlouva o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji - 4. výzva“__________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
IČO 70890692, dle přílohy č. 1 ve výši 500 000 Kč na spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ 
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí  
2021–2027 

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

pověřit primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ 
uložit předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu 
 

   Z: vedoucí ORG 
   T: 30.04.2022 
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4150/83RM/2022 - Veřejné zakázky v oblasti informačních a komunikačních technologií  
příspěvkových organizací__________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

1. uzavření rámcových smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek  

v oblasti informačních a komunikačních technologií ve znění přílohy č. 2 mezi 

statutárním městem Havířov a příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Havířov uvedenými v příloze č. 1 pod č. 1 až č. 35 

 

2. uzavření rámcových smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek  

v oblasti informačních a komunikačních technologií ve znění přílohy č. 3 mezi 

statutárním městem Havířov a příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Havířov uvedenými v příloze č. 1 pod č. 36 až č. 41 

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucí organizačního odboru podpisem rámcových smluv o centralizovaném 

zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií 

s příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 

uvedenými v příloze č. 1 

Z: vedoucí ORG 

T: květen 2022 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

I.  

budoucí finanční zajištění veřejné zakázky „Microsoft 365“ v celkové 

předpokládané výši 6 859 945,00 Kč včetně DPH pro příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Havířov uvedené v příloze č. 1 pod č. 1 až č. 35 

II. 

zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města na licence 

Microsoft 365, implementace a počáteční podporu pro rok 2022 takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 42 169,00 Kč 

17 969,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

2. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

ve výši 48 703,00 Kč 

24 503,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

3. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 51 970,00 Kč 

27 770,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  
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4. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 53 603,00 Kč 

29 403,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

5. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 51 970,00 Kč 

27 770,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

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

ve výši 48 703,00 Kč  

24 503,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

7. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

IČO: 70958254 ve výši 42 169,00 Kč  

17 969,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

8. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 53 603,00 Kč  

29 403,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

9. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 42 169,00 Kč 

17 969,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

10. Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 45 436,00 Kč 

21 236,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

11. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO 75027569 ve výši 55 237,00 Kč  

31 037,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

12. Asterix – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 ve výši 56 870,00 Kč 

32 670,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

 

III. 

příspěvkovým organizacím města pořízení investičního majetku – licence 

Microsoft 365, implementace a počáteční podporu pro rok 2022 takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

ve výši 74 839,00 Kč 

50 639,00 Kč na licence Microsoft 365 

24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

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

IČO: 70958220 ve výši 61 771,00 Kč 

 37 571,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 83. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.04.2022 

42 

3. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 66 671,00 Kč 

 42 471,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

4. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588 ve výši 65 038,00 Kč 

 40 838,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

5. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

ve výši 89 540,00 Kč 

    65 340,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

6. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 63 404,00 Kč  

 39 204,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

IČO: 70958297 ve výši 61 771,00 Kč 

 37 571,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

8. Základní škola Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958122 v celkové výši 145 079,00 Kč  

    120 879,00 Kč na licence Microsoft 365 

  24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

9. Základní škola a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace IČO: 48805289 ve výši 114 043,00 Kč  

    89 843,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

10. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 133 645,00 Kč 

109 445,00 Kč na licence Microsoft 365 

        24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

11. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 ve výši 115 676,00 Kč  

  91 476,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

12. Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

      IČO: 61988723 ve výši 123 844,00 Kč  

    99 644,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

13. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 69 938,00 Kč 

   45 738,00 Kč na licence Microsoft 365 

   24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

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

IČO: 48805424 ve výši 117 310,00 Kč  

    93 110,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  
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15. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 74 839,00 Kč 

      50 639,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 125 477,00 Kč  

   101 277,00 Kč na licence Microsoft 365 

     24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

17. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 97 708,00 Kč 

    73 508,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

18. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 114 043,00 Kč  

   89 843,00 Kč na licence Microsoft 365 

   24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

19. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 145 079,00 Kč  

      120 879,00 Kč na licence Microsoft 365 

      24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

20. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 138 545,00 Kč  

   114 345,00 Kč na licence Microsoft 365 

   24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

21. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 60 137,00 Kč  

    35 937,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

22. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, 

      IČO: 62331230 ve výši 122 210,00 Kč 

 98 010,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

23. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 78 106,00 Kč 

   53 906,00 Kč na licence Microsoft 365 

   24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

uložit ekonomickému odboru: 

1. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2022 výše uvedené usnesení  

dle bodů II. a III. 

2. zapracovat do návrhu rozpočtu města Havířova v letech 2023 až 2024 v rámci  

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 

Havířov uvedeným v příloze č. 1 pod č. 1 až č. 35 finanční prostředky  

na Microsoft 365 v předpokládané výši 2 004 315,00 Kč včetně DPH  

pro rok 2023 a 2 004 315,00 Kč včetně DPH pro rok 2024.  
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4151/83RM/2022 - Žádost o změnu v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój,  
Karviná, Havířov“________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit změnu v projektu „26 let spolupráce 

měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ spočívající v úpravě formy klíčové 

aktivity č. 3 „Shrnutí dosavadní přeshraniční spolupráce – dvoudenní 

workshop“ a položkového rozpočtu projektu 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu „26 

let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 04/2022 

 

 
4152/83RM/2022 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov - Šumbark“ - zahájení  

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov – Šumbark  

(stavba č. 18012) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:  ano (pokud bude přiznána)  

  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   350.000 Kč  

 

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

předpokládané zahájení:   ode dne účinnosti smlouvy,  

tj zveřejnění smlouvy v registru  

smluv předpoklad druhá polovina  

června 2022  

termín ukončení:  nejpozději do 100 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlou  

  

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH (váha 100%) 

 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“.  

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně:  

a) 3 zakázky, přičemž předmětem každé byla výměna oken a dveří  

v minimální hodnotě 8.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně 

souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný 

předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu, 

b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení zateplení střechy  

s pokládkou střešní hydroizolační EPDM fólie o výměře min. 350 m² tyto 

stavební práce na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak 

i na požadovanou minimální výměru 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno 

prokázat i společně stejnou zakázkou) 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, 

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

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby (pozice zástupce 

stavbyvedoucího je definována jako zástup za stavbyvedoucího v době 

jeho nepřítomnosti, a proto pozici stavbyvedoucího a jeho zástupce 

nemůže vykonávat tatáž osoba) 
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- osvědčení o odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

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

dle zákona č. 360/1992Sb., v oboru pozemní stavby  

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla výměna oken a dveří 

v minimální hodnotě 8.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně 

souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný 

předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu 

- opatření k zajištění kvality předmětu plnění:  

platné osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k návrhu a provádění 

zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 746077, přičemž 

doklad musí být vydán akreditovaným subjektem (např. Technickým a 

zkušebním ústavem stavebním Praha,s.p.) 

 

13. podmínky zadávacího řízení:      

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

v nabídce 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího 

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

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

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

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

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

v minimální výši 15.000.000 Kč, maximální spoluúčast je ve výši  

75.000 Kč  

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

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14. podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH nejpozději 

v den doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí 

dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2  

 

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

 

              
4153/83RM/2022 - ZPŘ/122/OÚR/22 - „Most M2 na ul. Prachatická - projektová  

dokumentace“ - změna podmínek zadávacího řízení____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

změnu požadavků na kvalifikaci člena pro statické posouzení schválených v 

příloze č. 2 usnesení Rady města Havířova č. 4054/82RM/2022 ze dne 14. 3. 

2022 zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Most 

M2 na ul. Prachatická – projektová dokumentace“ takto: 

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

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, v oboru statika a dynamika staveb nebo 

autorizovaného inženýra v oboru mosty a inženýrské konstrukce.  

b) zpracování v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení  

statického posouzení minimálně k 1 projektové dokumentaci pro vydání 

stavebního povolení (možno i vydání společného povolení) stavby 

železobetonového mostu o délce přemostění minimálně 18 m.  

(stavba železobetonového mostu musela být již dokončena, přičemž lze prokázat 

i zakázkou, u níž byla daná stavba pouze jednou z více částí stavby) 

 

 
4154/83RM/2022 - VZ/56/OÚR/22 – „Střechy budovy MMH – křídlo D“ – změna uplatnění  

daňové povinnosti________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, u smlouvy o dílo na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/56/OÚR/22 – „Střechy budovy 

MMH – křídlo D“ (číslo stavby 21013), která bude dle rozhodnutí Rady města 

Havířova ze dne 14.3.2022, číslo usnesení 4056/82RM/2022 uzavřena  

se společností SEADON, s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín,  

IČO: 28601505 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 83. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.04.2022 

48 

4155/83RM/2022 - „ZŠ Školní, Havířov-Šumbark – výměna oken“ - zahájení  
zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „ZŠ Školní, Havířov-Šumbark – výměna oken“ (stavba č. 21084) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   120.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení:    ode dne účinnosti smlouvy,  

    tj. zveřejnění v registru smluv  

    (předpoklad druhá polovina  

    června 2022) 

termín ukončení:  nejpozději do 70 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

 

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena  

    v Kč včetně DPH (váha 100 %) 

 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona 

 

11. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ 
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12. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla výměna oken a dveří 

v minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně 

souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný 

předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  

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

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

(Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup za 

stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti, a proto pozici stavbyvedoucího 

a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž osoba). 

- osvědčení o odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

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

osoby dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby  

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla výměna oken a dveří v 

minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně 

souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný 

předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu 

- opatření k zajištění kvality předmětu plnění, a to platné osvědčení o odborné  

způsobilosti dodavatele k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších 

dveří do stavby dle ČSN 746077, přičemž doklad musí být vydán 

akreditovaným subjektem (např. Technickým a zkušebním ústavem 

stavebním Praha, s.p.) 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

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

v nabídce 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího 

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

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

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

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

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

v minimální výši 5.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

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

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 
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14. podmínky realizace: 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

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

doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2  

 

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

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust.  

§ 122 zákona 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 
4156/83RM/2022 - VZ/57/OÚR/22 – „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice – PD a AD  

(číslo stavby 20115) – 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/57/OÚR/22 – „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice – PD a AD“  

(číslo stavby 20115) od společnosti ASA expert a.s., Lešetínská 626/24,  

719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 27791891 s nabídkovou cenou 1 416 026,00,-Kč 

bez DPH (1 713 391,46,- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/57/OÚR/22 - „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice – PD a AD“ 

(číslo stavby 20115) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/57/OÚR/22 - „Tělocvična u ZŠ 

na ul. Zelená, Životice – PD a AD“ (číslo stavby 20115)  

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 04/2022 
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54157/83RM/2022 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2022______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit pořízení projektové dokumentace 

z rozpočtu města na rok 2022: 

a) stavba č. 21086 Parkoviště u nemocnice, předpokládaná cena 895.400 Kč  

včetně DPH. 

b) Rekonstrukce elektroinstalací ve školských zařízeních, předpokládaná  

cena 1.720.000 Kč včetně DPH 

 

 
4158/83RM/2022 - Opatření obecné povahy - Změna č. 5 Územního plánu Havířov__________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

ověřit ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

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

soulad Změny č. 5 Územního plánu Havířov s Politikou územního rozvoje ČR 

ve znění Aktualizace č. 1,2,3, 4 a 5 (úplné znění) s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1 a 5, se stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem krajského úřadu    

rozhodnout v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů o námitkách uplatněných při veřejném 

projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy  

č. 2 – Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Havířov – B. Textová část, obsah 

kapitoly P)   

vydat ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,  

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

předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 

odst. 1 a 2, § 55b stavebního zákona, § 13 v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky  

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ustanovením § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 5 Územního plánu Havířov formou 

Opatření obecné povahy v rozsahu přílohy č. 1, 2 a 3  
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4159/83RM/2022 - Parkoviště na ul. Dělnická – zahájení zadávacího řízení_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Parkoviště na ul. Dělnická“ (číslo stavby 20039) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano (pokud bude přiznána) 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:                         zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. zadávací lhůtu:               120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:              100.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:                          ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládaný termín účinnosti  

smlouvy, tzn. zveřejnění smlouvy 

v registru smluv:  červen 2022 

 

termín pro předání dokladů 

před předáním staveniště:  nejpozději do 14 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

 

předpokládaný termín předání staveniště: druhá polovina června 2022  

na základě výzvy  

    termín dokončení:     nejpozději do 140 kalendářních  

dnů ode dne předání staveniště

  

9. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH (váha 100 %) 

 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona 

¨ 
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11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ 

a „Výkon zeměměřických činností“. 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně: 

a) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo nová  

výstavba zpevněné plochy ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 

4.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek 

na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na 

požadovanou minimální hodnotu. 

b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo nová výstavba  

zpevněné plochy z plastové zatravňovací dlažby s vysokou nosností 

v minimálním rozsahu 400 m2 / tyto stavební práce na 1 zakázce, a to jak 

s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovaný minimální 

rozsah.  

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

složení: 

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

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.,  

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č. 200/1994 

Sb.“), 

c) osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb. 

(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat 

tatáž osoba. Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup  

za stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti. U ostatních pozic může jedna 

osoba vykonávat i více shora uvedených pozic.) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:  

1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího: 

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

v oboru dopravní stavby, nebo dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava. 

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo nová 

výstavba zpevněné plochy ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 

4.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce včetně souvisejících 

dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak 

i na požadovanou minimální hodnotu. 
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c) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 1 dokončené  
zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo nová výstavba 
zpevněné plochy z plastové zatravňovací dlažby s vysokou nosností 
v minimálním rozsahu 400 m2 / tyto stavební práce na 1 zakázce, a to 
jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovaný minimální 
rozsah. 

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

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

 
13. podmínky zadávacího řízení:  

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

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

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

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují, 

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

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

 
14. podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH nejpozději v 
den doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného 
díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
 
15. složení komise dle Přílohy č. 2 
 
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 
 
p o v ě ř u j e  

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

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

 
2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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4160/83RM/2022 - „Výměna elektroinstalace a osvětlení ve školách“ - zahájení zadávacího  
řízení__________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Výměna elektroinstalace a osvětlení ve školách“ (pokud není uvedeno 

jinak, jsou podmínky stejné pro obě části veřejné zakázky) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:  ano 

       část 1) ZŠ F. Hrubína  

       část 2) ZŠ K. Světlé  

(možnost podání nabídky  

na jednu část nebo na obě části) 

 

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

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů  

 

6. výši požadované jistoty:   část 1) 200.000 Kč  

       část 2) 140.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení:    ode dne účinnosti smlouvy  

(předpoklad druhá polovina  

měsíce června 2022) 

termín ukončení:    nejpozději do 120 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

 

9. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH (100 %) 

 

10. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016  

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona 

 

11. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný  

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky, a to „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 

zařízení“ 
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12. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení 

elektroinstalačních prací ve výši 3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce 

včetně souvisejících dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem na 

požadovaný předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu 

(v případě podání nabídky na obě části může dodavatel prokázat tuto 

kvalifikaci minimálně 3 stejnými zakázkami) 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to  

stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí 

vykonávat odborné vedení provádění stavby 

(Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup  

za stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti, a proto pozici 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž 

osoba). 

- osvědčení o odborné kvalifikaci osob stavbyvedoucí i zástupce  

stavbyvedoucího: 

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

osoby dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb, 

specializace elektrotechnická zařízení 

b) vykonávání v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky  

odborného vedení stavby minimálně u 2 dokončených zakázek, přičemž 

předmětem každé bylo provedení elektroinstalačních prací ve výši 

3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek 

na 1 zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i na 

požadovanou minimální hodnotu 

(v případě podání nabídky na obě 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  

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího 

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

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

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

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů  

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

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

v minimální výši 5.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč, v 

případě, že bude vybraným dodavatelem pouze u jedné části veřejné 

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

v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč,  

v případě, že bude vybraným dodavatelem na obě části veřejné zakázky 

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

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

- smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv nebo 

dnem doručení písemného oznámení zadavatele vybranému dodavateli  

o uzavření smlouvy o úvěru na zajištění financování této veřejné zakázky, 

podle toho, která skutečnost nastane později, a pokud nenabude smlouva 

účinnosti do 29. 7. 2022, pozbude smlouva platnosti 

 

14. podmínky realizace 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

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

doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

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

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 

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

zákona 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 
4161/83RM/2022 - Schválení účetních závěrek za rok 2021 městem zřízených  

příspěvkových organizací__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědom í  

 

podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2021 

příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1–3 
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s ch va lu j e  

 

účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021 příspěvkových 

organizací zřízených městem 

 

1. Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 

2. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243 

3. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 

 

v rozsahu příloh č. 1–3 

 

uk lád á  

 

vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2021 

příspěvkových organizací zřízených městem 

 

Z: vedoucí OSV 

 T: duben 2022 

p ov ěřu j e  

 

náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem protokolů o schválení 

účetních závěrek 

 

 
4162/83RM/2022 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 2. pololetí roku 2021___________________________________  

 

Rada města Havířova   

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

- Sociální služby města Havířova, IČO 60337583 (dále jen „SSmH“), 

- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO 75139243  

(dále jen „DSH“),  

- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,   

IČO 00847470 (dále jen „SANTÉ“), 

za rok 2021 dle přílohy č. 1 

 

2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 2. pololetí roku 2021 

včetně stanoviska odboru sociálních věcí dle přílohy č. 2  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - SSmH, DSH  

a SANTÉ za 2. pololetí roku 2021 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO 

 

Z: vedoucí OSV 

  T: duben 2022 
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4163/83RM/2022 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty____________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2022 do 31.10.2022 
dle přílohy č. 1 a č. 2 

2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové  
byty pro rok 2022 dle přílohy č. 3 

 

 
4164/83RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 84 v Domě s pečovatelskou  

službou na ulici Generála Svobody, Havířov-Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního bytu č. 84 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Generála 
Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, v majetku statutárního města Havířova, 
panu E. K. 

 

 
4165/83RM/2022 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu č. 76 v Domě s pečovatelskou  

službou na ulici Generála Svobody, Havířov-Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního bytu č. 76 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Generála 
Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, v majetku statutárního města Havířova, paní 
J. M. 

 

 
4166/83RM/2022 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí________________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z. s., Havířov,  
    IČ   63 73 02 35, ve výši 100 000 Kč na léčbu včelstev a rozvoj včelařství 
2.uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  
pověřit podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu 
Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí 
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4167/83RM/2022 - Poskytnutí dotace na ošetření dubu rostoucího na pozemku s parc. č. 4327  
v k. ú. Havířov-město_____________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace panu M. Z., trvale bytem ……………………………., 

IČ 757497 00, ve výši 20 000,- Kč z výdajové části OJ 02   rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2022 s tím, že stanoveného účelu, to je ošetření dubu, 

bude dosaženo do 31.12.2022 

          

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace s panem M. Z., IČ 75749700   

 

Z: vedoucí OŽP 

   T: 31.05.2022 

 

 
4168/83RM/2022 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2022 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov, Jaroslava Seiferta 

1530/14, Havířov-Město, IČ 75139243, ve výši 39 484 000 Kč a uzavření 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

 

Z: ředitel DsH 

T: květen 2022 
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4169/83RM/2022 - Sociální služby města Havířova – souhlas s odprodejem neupotřebitelného  
dlouhodobého majetku____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Sociální služby 

města Havířova, IČO: 60337583, v souvislosti se záměrem převzít část činnosti 

služby rehabilitace společností FitKlinik s.r.o., IČO: 08928649 

1. udělení výjimky z Článku VII, bod 2, odst. 2.4. Zřizovací listiny  

ze dne 3.12.2018, která nabyla účinnosti 1.1.2019 

2. prodej neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku – vybavení  

střediska Rehabilitace:  

- dlouhodobý hmotný majetek  

v celkové pořizovací ceně 1.016.863,95 Kč (Příloha č. 1) 

- drobný dlouhodobý hmotný majetek  

v celkové pořizovací ceně 606.565,00 Kč (Příloha č. 2) 

- drobný majetek do 3.000,00 Kč  

v celkové pořizovací ceně 122.033,33 Kč (Příloha č. 3) 

za celkovou kupní cenu 265 248,00 Kč 

 

 
4170/83RM/2022 - Sociální služby města Havířova – záměr pronájmu nebytových prostor___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 360,24 m2  

v přízemí objektu Domu s pečovatelskou službou č.p. 1512, který je součástí 

pozemku parc. č. 2752/5, k.ú. Havířov-město, na ul. Karvinská 1512/3 

v Havířově-Městě, pro účely poskytování služeb rehabilitace v oboru 

fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitační a fyzikální medicíny za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

- s účinností od 1. 10. 2022, 

- nájemné 500,00 Kč/m2/rok,  

- hrazení záloh na služby, 

společnosti FitKlinik s.r.o., IČO: 08928649, v souladu se schváleným převodem 

části činnosti Sociální služby města Havířova – střediska Rehabilitace 
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4171/83RM/2022 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI a souhlas  
s pořízením investičního majetku do vlastnictví MK Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

   

příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem 

Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov–Město 

  

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky  

ve výši 300 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic na nákup 1 ks 

výdejního boxu a 1ks mycího stroje na podlahu  

 

2. pořízení investičního majetku - 1ks výdejního boxu v celkové maximální  

pořizovací ceně 258 601,20 Kč vč. DPH do vlastnictví Městské knihovny 

Havířov  

pořízení investičního majetku - 1ks mycího stroje na podlahu v maximální 

pořizovací ceně 69 430,00 Kč vč. DPH do vlastnictví Městské knihovny 

Havířov. 

 

 
4172/83RM/2022 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2022 z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly  

313 – MPSV státního rozpočtu, ve výši 14 474 000 Kč a uzavřením Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 

p o v ě ř u j e  

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2022 
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4173/83RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru – Obec Albrechtice__________ 

 

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 Albrechtice, se sídlem Obecní 186, 

735 43 Albrechtice IČO: 00297429 výši 15 000 Kč 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2022 

 

 
4174/83RM/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. 3, vel. 0+1 v ulici Mánesova 980/32, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………. 

 

b) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Na Nábřeží 712/109, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………. 

 

c) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Studentská 1148/20, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………. 

 

d) Byt č. 19 vel. 1+1 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………. 

 

e) Byt č. 27, vel. 0+2 v ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. ……………………………. 

 

f) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Mozartova 1066/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

g) Byt č. 15, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1088/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 
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h) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Stavbařská 325/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. ……………………………. 

 

i) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Beskydská 783/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

j) Byt č. 24, vel. 1+2 v ulici Národní třída 576/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

k) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici Eduarda Urxe 284/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………………………….,   

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

l) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Na Nábřeží 753/135, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

m) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Radniční 634/11, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,   

3. ……………………………. 

 

n) Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici Fibichova 227/21, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

o) Byt č. 27, vel. 1+2 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,   

3. ……………………………. 

 

p) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Mánesova 999/54, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. ……………………………. 

 

q) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Jaselská 1193/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

r) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Majakovského 875/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………. 
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s) Byt č. 11 vel. 1+2 v ulici Uzavřená 1017/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………. 

 

t) Byt č. 10 vel. 1+2 v ulici Turgeněvova 895/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. ……………………………. 

 

u) Byt č. 1 vel. 1+2 v ulici Mánesova 998/52, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. ……………………………. 

 

v) Byt č. 32, vel. 1+2 v ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

w) Byt č. 10 vel. 1+2 v ulici 17. listopadu 1253/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

x) Byt č. 8 vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1121/81c, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

y) Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

z) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Moskevská 1072/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

aa) Byt č. 8 vel. 1+3 v ulici Slovanská 1218/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

bb) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Josefa Hory 1100/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,   

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

cc) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Lípová 729/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 
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dd) Byt č. 4 vel. 1+3 v ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………., 

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

ee) Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici Majakovského 875/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

ff) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Uzavřená 1020/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

gg) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici A. S. Puškina 907/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………. 

 

hh) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1102/77, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. …………………………….,  

3. ……………………………. 

 

ii) Byt č. 21, vel. 1+3 v ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………. 

 

jj) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark, 

pořadí žadatelů:  1. …………………………….,  

2. ……………………………. 

 

kk) Byt č. 9 vel. 1+3 v ulici Nákupní 473/11, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………. 

 

ll) Byt č. 5, vel. 1+4 v ulici Zednická 316/6, Havířov - Město,  

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 
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4175/83RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 3. 2022, 1. 4. 2022 a 15. 

4. 2022 dle přílohy č. 1  

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

 

 
4176/83RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

Havířov-Město, kterým k 31. 3. 2022 a k 30. 4. 2022 končí nájemní smlouva,  

dle přílohy č. 1 

 

 
4177/83RM/2022 - UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12,  

Havířov“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

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

č. 702/MRA/21 ze dne 21. 9. 2021 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“, a s tím související zvýšení 

ceny díla o částku 476.457,30 Kč bez DPH, tj. z původní ceny díla podle 

závazného rozpočtu ve výši 23.498.803,18 Kč bez DPH na částku 

23.975.260,48 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 702/MRA/21 ze dne 21. 9. 2021  

na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská  

8-12, Havířov“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení se společností THERM, spol.  

s r. o., se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 42766991 
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p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 702/MRA/21 ze dne 21. 9. 2021 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 702/MRA/21  

ze dne 21. 9. 2021 

  Z: vedoucí investičně 

       -provozního  

       odboru MRA, s.r.o. 

  T: 30.04.2022 

 

 
4178/83RM/2022 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního  

fondu – návrh úpravy plánu na rok 2022_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

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

finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2022 dle příloh 

č. 1 a č. 2 

vzít na vědomí úpravu zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení 

na investice do domovního fondu města Havířova na rok 2022 dle přílohy č. 3 

 

 
4179/83RM/2022 - Sdělení – volba předsedy dozorčí rady MRA, s.r.o._____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

volbu pana Mgr. R. Š., nar. ……………, bytem …………………………….,  

do funkce předsedy dozorčí rady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,  

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

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

ke dni 14. 2. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 83. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.04.2022 

69 

4180/83RM/2022 - ZPŘ/59/OÚR/22 - „Cyklostezka na náměstí Republiky“ – rozhodnutí 
o výběru a uzavření smlouvy_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební 

s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem 620 00 Brno, 

Brněnské Ivanovice, Jahodová 494/60, IČO: 48035599, který předložil 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/59/OÚR/22 - 

„Cyklostezka na náměstí Republiky“, jak vyplývá z přílohy č. 1 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/59/OÚR/22  

- „Cyklostezka na náměstí Republiky“ s dodavatelem SWIETELSKY stavební 

s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA, se sídlem 620 00 Brno, Brněnské Ivanovice, Jahodová 494/60, 

IČO: 48035599, s nabídkovou cenou 9 618 675,25 Kč včetně  

DPH (7 949 318,39 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti 

vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122 

odst. 3 zákona 

 

 Z: vedoucí OPS 

 T: do 13.04.2022 

 

2. odeslat oznámení o výběru 

 

 Z: vedoucí OPS 

 T: po splnění podmínek účasti  

 vybraného dodavatele na  

 základě dokladů a údajů dle  

 ust. § 122 zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu 

 

 Z: vedoucí OÚR 

 T: po marném uplynutí lhůty  

 k podání námitek proti  

 rozhodnutí o výběru 
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4181/83RM/2022 - ZPŘ/53/MP/22 - „Dodávka 2 vozidel pro MP“ – zrušení zadávacího řízení  
a zahájení nového zadávacího řízení_________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení ZPŘ/53/MP/22 - „Dodávka 2 vozidel pro MP“ v souladu s ust.  

§ 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení  

(nebyla podána žádná nabídka) 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Dodávka 2 vozidel pro MP - nové vyhlášení“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (každé vozidlo samostatně 

      v případě dodání vozidel  

      v různých termínech) 

    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:   19 000,- Kč 

 

7. varianty nabídky:     ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky 

termín zahájení:     ode dne účinnosti smlouvy –  

     zveřejnění v registru smluv  

     (předpoklad první polovina  

     měsíce června 2022) 

 

termín dodání vozidel:   dle návrhu dodavatele,  

      maximálně však nejpozději  

      do 200 kalendářních dnů ode dne  

      účinnosti smlouvy  
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9. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

  včetně DPH s váhou 100 %,  

  přičemž nabídková cena bude  

  vypočítána jako rozdíl mezi  

  cenou za dodání 2 kusů nových  

  vozidel a cenou za odkup 2 kusů  

  stávajících vozidel 

 

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, tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a „Opravy silničních vozidel“ 

 

12. podmínky zadávacího řízení: 

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77  

odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 

dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložit informaci  

o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno v 

doporučení Komise 2003/361/ES 

 

13. podmínky realizace: 

- na nová vozidla včetně všech jejich součástí a příslušenství záruka  

dle záručních podmínek výrobce 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1  

 

14. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

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

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení „Dodávka 2 vozidel pro MP - 

nové vyhlášení“, 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 zadávacího řízení „Dodávka 2 vozidel pro MP - nové vyhlášení“ 
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u k l á d á 

 

1. uveřejnit oznámení o zrušení zadávací řízení ZPŘ/53/MP/22 - „Dodávka 2  

vozidel pro MP“ na profilu zadavatele  

Z: vedoucí OPS 

 T: do 14. 4. 2022 

 

2. zahájit zadávací řízení „Dodávka 2 vozidel pro MP - nové vyhlášení“ 

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 2 pracovních  

             dní po uveřejnění  

             oznámení o zrušení dle 1.  

 

 
4182/83RM/2022 - ZPŘ/58/OÚR/22 - „Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku“  

- rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele HAMROZI s.r.o., se sídlem Polní 411,  

739 61 Třinec - Staré Město, IČO: 25842544, který jako jediný podal nabídku 

v zadávacím řízení ZPŘ/58/OÚR/22 - „Rekonstrukce sauny  

v objektu bazénu na Šumbarku“ 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/58/OÚR/22  

- „Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku“ s dodavatelem 

HAMROZI s.r.o., se sídlem Polní 411, 739 61 Třinec - Staré Město,  

IČO: 25842544, s nabídkovou cenou 8.831.801,50 Kč včetně DPH 

(7.299.009,50 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí  

o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu dle ust. § 122 zákona  

 

 Z: vedoucí OPS 

 T: do 12. 4. 2022 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 83. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.04.2022 

73 

2. odeslat oznámení o výběru  

  Z: vedoucí OPS 

   T: po splnění podmínek  

        účasti vybraného  

        dodavatele na  

        základě dokladů  

        a údajů dle ust. § 122  

        zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu 

Z: vedoucí OÚR 

T: po marném uplynutí  

     lhůty k podání  

     námitek proti  

     rozhodnutí o výběru 

 

 
4183/83RM/2022 - Rozhodnutí o podání opravného prostředku__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozsudek dle přílohy č. 1 

 

r o z h o d l a  

 

nepodávat odvolání proti rozsudku dle přílohy č. 1 

 

 
4184/83RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru  
ve výši 500 tis. Kč pro Nadační fond TEPLO  NA  DLANI______________  

 

Rada města Havířova,  

 

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

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

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

v o l í  

 

jako druhého ověřovatele zápisu pana Róberta Masaroviče, MSc., MBA, DBA, 

LL.M. 
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s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru pro rok 2022 ve výši 500 tis. Kč pro Nadační fond 

TEPLO NA DLANI, se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, 

IČO: 064 86 282.  

 

 
4185/83RM/2022 - Písemnost adresovaná zastupitelstvu________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí písemnost Zdeňky Nevrlkové ze dne 21.2. 2022 

pověřit primátora města podpisem odpovědi, viz příloha č. 2 

 

          Z: odbor KP 

          T: 30.04.2022 

 

 
4186/83RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianske Teplice,  

Slovensko_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Turčianske 

Teplice na Slovensku ve dnech 30.4. – 1.5.2022 pro pana  

Mgr. Daniela Vachtarčíka, radního pro sport, pro pana P. W., člena Zastupitelstva 

města Havířova, pro pana Bc. R. Ch., člena Komise sociální a zdravotní RMH  

a pro Z. N., členku spolku regioRUN na „Beh zdravia“. 

 

 
4187/83RM/2022 - Pomoc občanům Ukrajiny – doplnění usnesení________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 4100/82RM/2022 ze dne 14.3.2022, kterým byla schválena 

pomoc občanům Ukrajiny takto: 

 

1. v části schvaluje se mění bod. 5. a 6., které nově zní: 

 

5.  zajištění nouzového přístřeší v tělocvičně v objektu krytého bazénu  

na ul. Opletalova 595/8a v Havířově-Šumbarku 
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6. poskytnutí stravy po dobu max. 5 dnů od ubytování v zařízeních města  

dle tohoto usnesení uprchlíkům, kteří jsou v nich ubytováni na základě 

rozhodnutí o umístění Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, 

v případě ubytování v nouzovém přístřeší po dobu jeho poskytování  

a prvním ubytovaným v zařízeních města od 17.3.2022 do 23.3.2022, 

včetně zajištění stravovacích balíčků do objektu krytého bazénu dne 

18.3.2022 

 

2. v části ukládá se mění bod 3., který nově zní: 

 

3. neuzavírat nájemní smlouvy ani nevybírat platby za ubytování v zařízeních  

města dle tohoto usnesení od uprchlíků, kteří jsou v nich ubytováni  

na základě rozhodnutí o umístění Krajského asistenčního centra pomoci 

Ukrajině, po dobu, kdy městu přísluší za jejich ubytování kompenzační 

příspěvek dle Usnesení vlády ČR č. 207/2022, ve znění pozdějších předpisů 

 

3. v části ukládá bodě 1. se za text: „… ubytování dle bodu 1.“  

doplňuje: „a bodu 5.“ 

 

4. v části ukládá bodě 2. se za text: „… ubytování dle bodu 2.“  

doplňuje: „a bodu 3.“ 

 

 
4188/83RM/2022 - „Dodávka elektřiny prostřednictvím instalace zařízení fotovoltaické  

elektrárny“ – souhlas s podmínkami zadávacího řízení, složením komise  
a okruhem dodavatelů_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem 

dodavatelů pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka elektřiny 

prostřednictvím instalace zařízení fotovoltaické elektrárny“ příspěvkové 

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Havířov-Podlesí, 

Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754: 

 

1. Následné veřejné zakázky (opce):   ne  

Rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

 

2. Dílčí plnění (fakturace):    ano 

Poskytnutí zálohy:     ne 

Čerpání dotace:     ne 

Přenesená daňová povinnost:    ne 

    

3. Druh zadávacího řízení:     zjednodušené podlimitní  

řízení 

 

4. Zadávací lhůta:     21 dnů 

 

5. Jistota:      ne 
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6. Varianty nabídky:     ne 

   

7. Doba realizace veřejné zakázky 

Termín zahájení:  ode dne účinnosti 

smlouvy (zveřejněním 

v registru smluv) 

Termín ukončení výstavby FVE:   550 dní ode dne účinnosti  

smlouvy 

Termín realizace dodávek  

prostřednictvím FVE:    25 let od zahájení odběru  

el. energie z FVE 

Termín zahájení dodávek (odběru)  

el. energie z FVE:     ne dříve než od 1.1.2024 

 

8. Hodnotící kritérium: 

Nabídková cena elektrické energie, při využití FVE, v maximální výši  

2 300,00 Kč/MWh bez DPH, s roční indexací ceny o 2,5% po dobu minimálně 

25 let, s váhou 100 %. 

 

9. Základní způsobilost: 

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

(dále jen „zákon“). 

 

10. Profesní způsobilost: 

- Dle § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm  

dodavatel zapsán, ne starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky. 

- Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy 

takové oprávnění vyžadují, a to zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

1 až 3 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.), oprávnění podnikání  

ve výrobě a distribuci elektřiny dle energetického zákona. 

 

11. Kvalifikace technická:  

- Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam významných dodávek a služeb  

poskytnutých dodavatelem za poslední tři roky před zahájením zadávacího 

řízení, přičemž z tohoto seznamu musí být zřejmé, že: 

a) předmětem plnění alespoň tří z uvedených významných zakázek byla  

instalace zařízení fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 

minimálně 100 kWp, a  

b) předmětem plnění alespoň tří z uvedených významných zakázek bylo  

provozování nebo zajištění servisu zařízení fotovoltaické elektrárny  

o instalovaném výkonu minimálně 100 kWp nepřetržitě po dobu alespoň 

jednoho roku. 

Bude-li předmětem referenční zakázky instalace a současně i provozování 

nebo zajištění servisu zařízení fotovoltaické elektrárny, je možno takovou 

referenční zakázkou prokázat (při splnění dalších podmínek) oba 

požadavky. 
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12. Kvalifikace ekonomická: 

- Roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem  

na předmět veřejné zakázky za 3 bezprostředně předcházející účetní 

období v minimální výši 9 mil. Kč obratu v každém účetním období. 

 

13. Další podmínky: 

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

v nabídce. 

- Dodávky elektřiny budou realizovány na základě smlouvy o dodávce  

elektřiny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., Zákona o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), která bude uzavřena s vybraným 

dodavatelem.  

- Pro účely instalace FVE a dodávek elektřiny zadavatel vybranému  

dodavateli poskytne/zajistí za předepsanou úplatu užívací právo k části 

budovy v areálu LKJ na stavbě občanského vybavení č. 244, na parcele p.č. 

3972, obec Havířov, katastrální území Havířov-Město, LV 4009 (dále jen 

„nemovitost“) a to formou zřízení věcného břemene.  

- Vybraný dodavatel tedy v/na nemovitosti instaluje FVE.  

Výstavba/instalace a provoz FVE budou provedeny na náklady a 

odpovědnost vybraného dodavatele. 

- Elektřina vyrobená prostřednictvím  FVE, která nebude zadavatelem  

odebrána, může být vybraným dodavatelem použita dle jeho uvážení, tedy 

může být zejména vybraným dodavatelem prodána do distribuční sítě.  

- Za předpokladu odebrání celkového množství elektřiny vybraný dodavatel 

převede vlastnické právo k FVE na zadavatele, a to za 1 Kč. 

- Minimální odběr vyrobené elektřiny pro společnost SSRZ Havířov  

za dobu 25 let bude činit 1 445 MWh, v případě, že se nedosáhne odběr za 

dobu 25 let, odkup se automaticky prodlužuje. 

 

14. Způsob realizace zadávacího řízení:  elektronická forma  

dle zákona 

 

15. Složení komise:     dle přílohy č. 1 

 

16. Okruh dodavatelů, kterým bude odeslána výzva: dle přílohy č. 2 

 

   
4189/83RM/2022 - CEVYKO a.s. – dodatek č. 2 k akcionářské smlouvě, zvýšení základního  

Kapitálu________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. uzavření Dodatku č. 2 k Akcionářské smlouvě ze dne 16.3.2020 ve znění  

dodatku č. 1, uvedených v Přílohách č. 1 a 2, mezi statutárním městem 

Havířov, společností ASOMPO, a.s., IČO: 25872826, Spolkem pro nakládání 

s komunálním odpadem, z.s., IČO 08375437 a společností CEVYKO a.s., 
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IČO: 08599254, dle kterého se při upisování nových akcií  

na zvýšení základního kapitálu prodlužuje lhůta pro splacení emisního kursu 

akcií, které budou upisovat jednotliví akcionáři v roce 2022 na zvýšení 

základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s., a to do 31.3.2023 a současně s 

prodloužením lhůty pro splacení celkového emisního kursu upisovaných akcií 

závazně určují lhůtu pro splacení alespoň 30% z celkového emisního kursu 

jimi upsaných akcií, a to do 30. 9.2022, ve znění uvedeném v Příloze č. 3 

2. poskytnutí finančních prostředků na zvýšení základního kapitálu společnosti  

CEVYKO a.s. tím, že statutární město Havířov upíše 9.450 ks nových 

listinných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1000 Kč/1ks, za emisní kurs 

1000,- Kč/1ks, a splatí za ně peněžitý vklad ve výši 9.450.000,- Kč do dne  

31. 3. 2023, přičemž část ve výši nejméně 2.835.000,- Kč splatí již do dne  

30. 9. 2022, jestliže valná hromada společnosti CEVYKO a.s. rozhodne  

o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku alespoň 27.000.000,- Kč 

3. vzdání se přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií společnosti  

CEVYKO a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu o částku 

27.000.000,- Kč  

4. uzavření Smlouvy o upsání akcií, dle které bude upsáno celkem 27.000 ks  

listinných akcií na jméno upisovaných na zvýšení základního kapitálu 

společnosti CEVYKO a.s. o částku 27.000.000,- Kč, mezi společností 

CEVYKO a.s. a upisovateli statutárním městem Havířov, společností 

ASOMPO, a.s., IČO: 25872826  a Spolkem pro nakládání s komunálním 

odpadem, z.s., IČO 08375437 a dle které statutární město Havířov upíše 

celkem 9.450 ks nových akcií, společnost ASOMPO, a.s. upíše celkem  

9.450 ks nových akcií a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem upíše 

celkem 8.100 ks nových akcií a tyto budou splaceny peněžitými vklady,  

ve znění dle Přílohy č. 4 

uložit 

1. zástupci statutárního města Havířov na valné hromadě společnosti  

CEVYKO a.s., která se bude konat dne 22.6.2022 

- vzdát se přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií upisovaných  

ke zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 

27.000.000,-Kč, a to prohlášením učiněným před hlasováním o zvýšení 

základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 27.000.000,- Kč 

- hlasovat pro přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu  

společnosti o částku 27.000.000,- Kč, upsáním nových akcií určenými 

zájemci  

2. ekonomickému odboru po schválení usnesení valné hromady společnosti  

CEVYKO a.s. o zvýšení základního kapitálu převést část peněžitého vkladu  

ve výši 2.835.000, - Kč na bankovní účet společnosti CEVYKO a.s.  

do 30.9.2022 (T1) a zbývající část peněžitého vkladu ve výši 6.615.000,- Kč 

do 31.3.2023 (T2)   

Z: vedoucí EO 

   T1: 30.09.2022 

   T2: 31.03.2023  
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4190/83RM/2022 - „Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa – 1.část“ 
- zahájení VZ____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

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

„Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa – 1.část“. 

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    Rozdělení veřejné zakázky na části: ano; celkem 2 části 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení: na podlimitní veřejná zakázka na stavební 

práce       zadávaná v užším řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    5 měsíců 

 

6. Výši požadované jistoty:    400.000,- Kč 

  

7. Varianty nabídky:    ne    

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   léto 2022 

    termín dokončení:   zhotovitel je povinen provést celé 

dílo ve lhůtě do 60 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a 

převzetí staveniště 

                                                            

9. Hodnotící kritéria pro obě části VZ:  Celková cena v Kč bez DPH  

(83 %) 

        Cena (hodnota) paušálu záručního  

servisu (3 %)  

                  Cena (hodnota) hodiny servisu  

v záruční době v rámci   

mimořádných situací  

(mimo záruční paušalizovaný  

servis) (2%) 

       Záruka za celý předmět díla  

včetně dodávky výtahů (2%) 

            Termín realizace výtahu  

v bytovém domě (10%) 
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10. Zadávací podmínky: 

- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka záruky  

činí 120 měsíců (délka záruky je hodnotícím kritériem) 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 3 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost AZ zakázka s.r.o., IČO: 03664627, se sídlem: Hasičská 551/52, 

Hrabůvka, 700 30 Ostrava, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

 

2. komisi hodnocením nabídek 

 

3. společnost AZ zakázka s.r.o., IČO: 03664627, se sídlem: Hasičská 551/52, 

Hrabůvka, 700 30 Ostrava, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů 

uvedených v bodě 2. tohoto pověření 

 

 
4191/83RM/2022 - „Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa – 2.část“ 

- zahájení VZ____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

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

„Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa – 2.část“. 

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    Rozdělení veřejné zakázky na části:  ano; celkem 2 části 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:   na podlimitní veřejná  

zakázka na stavební práce  

 zadávaná v užším řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    5 měsíců 

 

6. Výši požadované jistoty:    500.000,- Kč 

  

7. Varianty nabídky:    ne    
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8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   léto 2022 

    termín dokončení:   zhotovitel je povinen provést celé 

dílo ve lhůtě do 60 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a 

převzetí staveniště 

                                                            

9. Hodnotící kritéria pro obě části VZ:  Celková cena v Kč bez DPH  

(83 %) 

        Cena (hodnota) paušálu záručního 

servisu (3 %)  

                  Cena (hodnota) hodiny servisu  

v záruční době v rámci  

mimořádných situací (mimo 

záruční paušalizovaný servis) 

(2%) 

       Záruka za celý předmět díla  

včetně dodávky výtahů (2%) 

       Termín realizace výtahu  

v bytovém domě (10%) 

 

10. Zadávací podmínky: 

- minimální možná délka záruky činí 24 měsíců, maximální délka záruky  

činí 120 měsíců (délka záruky je hodnotícím kritériem) 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 3 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost AZ zakázka s.r.o., IČO: 03664627, se sídlem: Hasičská 551/52, 

Hrabůvka, 700 30 Ostrava, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

 

2. komisi hodnocením nabídek 

 

3. společnost AZ zakázka s.r.o., IČO: 03664627, se sídlem: Hasičská 551/52, 

Hrabůvka, 700 30 Ostrava, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů 

uvedených v bodě 2. tohoto pověření 
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4192/83RM/2022 - UŘ/441/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 17,  
Havířov“– zrušení VZ____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

UŘ/441/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá 17, Havířov“,  

v souladu s ustanovením §127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť v průběhu zadávacího 

řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli 

požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o 

zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 7 

 

u k l á d á 

 

odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení ve znění přílohy č. 7 

 

  Z: vedoucí investičně 

            -provozního odboru  

                MRA, s.r.o. 

   T: 18.04.2022 

 

 
4193/83RM/2022 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 17,  

Havířov - opakované řízení"- zahájení VZ____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

„Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá 17, Havířov – opakované 

řízení“ 

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ano 
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4. Formu (druh) zadávacího řízení:  podlimitní veřejná zakázka  

na stavební práce zadávaná  

v užším řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    5 měsíců 

 

6. Výši požadované jistoty:   1 600 000 Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne    

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   léto 2022 

termín dokončení:   dle návrhu dodavatele, 

maximálně však do 330 

kalendářních dnů od předání 

staveniště 

                                                            

9. Hodnotící kritérium:    Celková cena v Kč bez DPH  

(80 %) 

Termín realizace (20 %)  

10. Zadávací podmínky: 

- záruka 60 měsíců  

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 3 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost ASA expert a. s., IČO: 27791891, se sídlem Lešetínská 626/24,  

719 00 Ostrava – Kunčice, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

 

2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek 

 

3. společnost ASA expert a. s., IČO: 27791891, se sídlem Lešetínská 626/24,  

719 00 Ostrava – Kunčice, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů 

uvedených v bodě 2. tohoto pověření 

 

 
4194/83RM/2022 - Schválení smlouvy o spolupráci, pověření magistrátu___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o vyčlenění ubytovacích kapacit 

v Moravskoslezském kraji ze dne 5.4.2022 ve znění dle přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e 

 

smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování pro osoby prchající z území státu 

Ukrajina mezi Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692 a statutárním městem 

Havířov, IČO: 00297488 ve znění přílohy č. 2 

 

s v ě ř u j e 

 

magistrátu města Havířova rozhodování o uzavírání a podpisy smluv o spolupráci 

při zajištění ubytování pro osoby prchající z území státu Ukrajina s jednotlivými 

ubytovateli v souladu a po dobu účinnosti smlouvy o spolupráci schválené 

v předchozím bodu 

 

 

4195/83RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

na Slovensku_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

zahraniční pracovní cestu předsedkyni kulturní a letopisecké komise paní I. K. P. 

do města Turčianské Teplice na Slovensku ve dnech  

19. – 20. 4. 2022 za účelem společného jednání ohledně letního soustředění  

a kulturního vystoupení turčianských a havířovských dětí 

 

 
4196/83RM/2022 - Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 25.04.2022__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 

se bude konat dne 25. dubna 2022 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 

dle upravené přílohy.  

 

 

 

 

 

 

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

primátor města      náměstek primátora 

    pro investice a chytré město  


