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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2022  

 

4197/84RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 84. schůze RMH, konané dne 2. května 2022 

 

4198/84RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů z 83. schůze RMH, konané dne 11. dubna 2022  

 

4199/84RM/2022 - Schválení pořadu 84. schůze RMH, konané dne 2. května 2022 

 

4200/84RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 84. RMH 

 

4201/84RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jedlová 493/2  

 

4202/84RM/2022 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci  

– ul. Dlouhá třída 470/17 

 

4203/84RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 474/25 

 

4204/84RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností  

 

4205/84RM/2022 - Záměr prodeje vodovodu v k. ú. Prostřední Suchá do vlastnictví  

provozovatele, SmVak Ostrava                            

 

4206/84RM/2022 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby  

města Havířova 

 

4207/84RM/2022 - Využití majetku – bezúplatný převod nalezených věcí 

 

4208/84RM/2022 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  109/1, k. ú. Bludovice 

 

4209/84RM/2022 - „Pořízení služeb IS pro podporu energetického managementu“ – zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4210/84RM/2022 - Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských  

zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí z Ukrajiny 

 

4211/84RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO 

 

4212/84RM/2022 - Souhlas s umístěním sídla spolku 

 

4213/84RM/2022 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov – změna 

usnesení  

 

4214/84RM/2022 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská 

Havířov 

 

4215/84RM/2022 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov 

 

4216/84RM/2022 - VZ/123/ORG/22 – „Mobilní služby Havířov 2022-2023“ – rozhodnutí  

o výběru nejvhodnější nabídky 
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4217/84RM/2022 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v rámci grantového  

řízení „Krizová pomoc 2022“ 

 

4218/84RM/2022 - Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město - zahájení  

zadávacího řízení 

 

4219/84RM/2022 - „Parkoviště na ul. Družstevnická“– uzavření smlouvy se společností 

Technické služby Havířov a.s. 

 

4220/84RM/2022 - „Projektové dokumentace – rekonstrukce elektroinstalací ve školských 

zařízeních“ - zahájení zadávacího řízení 

 

4221/84RM/2022 - Vyhodnocení splaškové kanalizace – Plány obnovy, investic a údržby  

za rok 2021 

 

4222/84RM/2022 - Výpůjčka reklamních nosičů umístěných na zástěnách kontejnerových 

stanovišť 

 

4223/84RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 

 

4224/84RM/2022 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2022 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 

4225/84RM/2022 - Souhlas s přijetím věcného daru – klavír 

 

4226/84RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku SSRZ Havířov – navýšení 

pořizovací ceny  

 

4227/84RM/2022 - Navýšení pořizovací ceny technického zhodnocení – projekt „Rekonstrukce 

minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních sestav“ 

 

4228/84RM/2022 - Souhlas s podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem 

dodavatelů „Rekonstrukce minigolfu - mobiliář, dráhy, oprava pergoly“, 

informace o zrušení zadávacího řízení 

 

4229/84RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

4230/84RM/2022 - Prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

4231/84RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 

4232/84RM/2022 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců 

přírody Nový Jičín   

 

4233/84RM/2022 - ENVEZ, a.s. – informace o konání valné hromady 4.5.2022 

 

4234/84RM/2022 - ZPŘ/120/OÚR/22 - PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - zrušení dvou částí 

veřejné zakázky a výběr a uzavření smlouvy u tří částí veřejné zakázky 

 

4235/84RM/2022 - Nastoupení náhradníka 
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4236/84RM/2022 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci  

 

4237/84RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

na Slovensku ve dnech 19. 4. - 20. 4. 2022  

 

4238/84RM/2022 - Změna ve složení Občanské komise č.4 pro část města  

Havířov – Prostřední Suchá 
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U S N E S E N Í 
z 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2022  

 

4197/84RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 84. schůze RMH, konané dne 2. května 2022___ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 84. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 2. května 2022 

Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 

 

4198/84RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů z 83. schůze RMH, konané dne 11. dubna 2022___  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu z 83. schůze RMH, která se konala  

dne 11. dubna 2022.  

 

 

4199/84RM/2022 - Schválení pořadu 84. schůze RMH, konané dne 2. května 2022__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 2. května 2022 

dle přílohy. 

 

 

4200/84RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 84. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

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

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

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

4001/81RM/2022 Poskytnutí věcného daru 

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

4016/82RM/2022 Zřízení pozemkových služebností 

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

k. ú. Bludovice 

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

předložení žádosti o nadační příspěvek 

4071/82RM/2022 Schválení poskytnutí darů oceněným osobnostem 

v oblastech společenského života 

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

příspěvkových organizací 

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 

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

PO za 2. pololetí roku 2021 

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 

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 

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

Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy  

o poskytnutí dotace 

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 

4177/83RM/2022 UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu  

na ul. Slovanská 8-12, Havířov“ – uzavření dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo 

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

zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení 

4192/83RM/2022 UŘ/441/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu  

na ul. Dlouhá třída 17, Havířov“– zrušení VZ 
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4201/84RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jedlová 493/2________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 71,97 m2 v 1. 

PP bytového domu na ul. Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbarku, který je součástí 

pozemku parc. č. 2105/44, k.ú. Šumbark, paní M. K., IČ: 68649681, se sídlem 

Jedlová 493/2, Havířov-Šumbark, za účelem využití jako skladu zboží  

 

 

4202/84RM/2022 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci  

– ul. Dlouhá třída 470/17___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení RMH č. 4126/83RM/2022 ze dne 11.04.2022 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 63,79 m2  

v 2. NP budovy objektu Reneta na ul. Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město,  

která je součástí pozemku parc. č. 1168, k.ú. Havířov-město 

 

 

4203/84RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 474/25_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení nájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 174,67 m2  

v 1. NP bytového domu na ul. Dlouhá třída 474/25, Havířov-Město,  

který je součástí pozemku parc. č. 1129, k.ú. Havířov-město, nájemci společnosti 

Příborský s.r.o., se sídlem Modřínová 1474/3a, 735 64 Havířov-Prostřední 

Suchá, IČ: 08605726, dohodou k 31.05.2022 

 

a 

 

záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 174,67 m2  

v 1. NP bytového domu na ul. Dlouhá třída 474/25, Havířov-Město,  

který je součástí pozemku parc. č. 1129, k.ú. Havířov-město, panu F. P., se sídlem 

Hlavní třída 440/69, Havířov-Město, IČ: 87946785, za účelem využití  

jako prodejna masa a uzenin, bistro, večerka a sklad 
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4204/84RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města 

v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2646, dle GP č. 3350-11/2022 ze dne  

28. 2. 2022, za účelem   umístění kanalizační přípojky o výměře 5,00 m2,  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou,  

ve prospěch pozemku parc. č. 1423/8, k. ú. Prostřední Suchá, jehož součástí  

je budova č. p. 1082, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví  

P. P. a M. P., oba bytem ……………………………… 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města  

v k. ú. Dolní Suchá parc. č. 2735/1, 2735/2, 2735/3 dle GP č. 1509-92/2022  

ze dne 8. 3. 2022, za účelem umístění vodovodní přípojky o výměře 20,76 m2 

- graficky označeno v GP písmenem „B“, za jednorázovou úhradu ve výši 

2.595,00 Kč + DPH, za účelem umístění kanalizační přípojky o výměře  

10,65 m2 - graficky označeno v GP písmenem „C“, za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.331,25 Kč + DPH a za účelem umístění sjezdu o výměře 19,40 m2 - 

graficky označeno v GP písmenem „A“, za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 2351/13, 

k. ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č. p. 459, ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti ve vlastnictví J. K., bytem ……………………………… 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města v k. ú. Šumbark  

parc. č. 1654/24 dle GP č. 2050-16/2022 ze dne 28. 3. 2022, za účelem umístění 

kanalizační přípojky o výměře 18,10 m2 - graficky označeno v GP písmenem 

„B“, za jednorázovou úhradu ve výši 2.262,50 Kč + DPH, za účelem  umístění 

vodovodní přípojky o výměře 6,39 m2-graficky označeno v GP písmenem „C“, 

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH a za účelem umístění 

sjezdu o výměře 14,00 m2 - graficky označeno v GP písmenem „A“,  

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou,  

ve prospěch pozemku parc. č. 1654/73, k. ú. Šumbark, jehož součástí je budova 

č. p. 1291, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví P. J. a K. J., 

oba bytem ……………………………… 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Bludovice, parc. č. 2567/1, dle GP č. 5086-18/2022 ze dne 8. 4. 2022, 

za účelem   umístění sjezdu o výměře 18,47 m2, za jednorázovou úhradu  

ve výši 3.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc.  

č. 2658/10, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 465, ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti ve vlastnictví P. V. a Bc. H. C.  

oba bytem ……………………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. až 4. 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. až 4.                                                                                     

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

  

4205/84RM/2022 - Záměr prodeje vodovodu v k. ú. Prostřední Suchá do vlastnictví  

provozovatele, SmVak Ostrava_____________________________________                            

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

záměr převodu nemovité věci – vodovodního řadu PE DN 50 v délce 135,89 m, 

vybudovaného v rámci stavby „Odkanalizování částí města Havířova, oblast 

Fryštátská a okolí, SO-06 Přeložka vodovodu“ v k. ú. Prostřední Suchá  

na pozemcích parc. č. 1739/2,  1742/10, 1742/1, 1742/4, 1742/5 a 1742/6, 

prodejem z vlastnictví statutárního města Havířova do vlastnictví provozovatele, 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem  

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665     

 

 

4206/84RM/2022 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby  

města Havířova__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost o vynětí neupotřebitelného majetku ze správy příspěvkové organizace 

Sociální služby města Havířova dle přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e  

 

vynětí majetku dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to vybavení 

nebytových prostor pro poskytování sociálních služeb „Poradenské centrum 

KHAMORO“ v účetní ceně 256.955,42 Kč dle přílohy č. 2, z hospodaření 

příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova, 736 01 Havířov-

Podlesí, Přemyslova 1618/12, IČO: 60337583, s účinností od 1. 7. 2022 

 

 

4207/84RM/2022 - Využití majetku – bezúplatný převod nalezených věcí__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

nabytí movitých nalezených věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví statutárního 

města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

bezúplatný převod použitelných věcí dle přílohy č. 1, nabytých jako věci 

nalezené, z vlastnictví statutárního města Havířova do vlastnictví společnosti 

KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, Závodní 2006/101,  

700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 293 975 96 

 

  

4208/84RM/2022 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  109/1, k. ú. Bludovice 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 109/1 k. ú.  Bludovice  

o výměře cca 50 m2, na dobu určitou 10 let s možností prodloužení,  

panu V. M., sídlem Dolní Domaslavice čp. 242, 739 38,  

IČO: 72995751, pro oplocení dětského hřiště u restaurace Pizzerie Max 

 

  

4209/84RM/2022 - „Pořízení služeb IS pro podporu energetického managementu“ – 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 služby  

„Pořízení služeb IS pro podporu energetického managementu“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano, měsíční 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

    předpokládané zahájení:   červen 2022 

 

termín dokončení:   Zpřístupnění Systému nejpozději  

do 60 dnů od účinnosti smlouvy 

Smlouva uzavřena na dobu 

neurčitou.  
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6. hodnotící kritérium:     Nabídková cena váha 50% 

       Kvalita nabízeného řešení 

       váha 40% 

       Reference-dotazník  

       váha 10% 

 

7. základní způsobilost: 

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 

1 písm. a) až e) ZZVZ. Splnění této kvalifikace se prokazuje předložením řádně 

vyplněné přílohy č. 2 výzvy (Souhrnný formulář nabídky) a podepsané 

oprávněným zástupcem uchazeče. 

 

8. profesní způsobilost: 

Zadavatel požaduje předložení: 

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje,  

- dokladu o oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, tzn. Předložení 

živnostenského oprávnění pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti 

„Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“, či jeho 

ekvivalent. 

 

9. technickou kvalifikaci: 

Zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb odpovídajících 

předmětu plnění veřejné zakázky poskytnutých uchazečem za posledních 5 let 

přede dnem podání nabídky.  

Uchazeč splní danou kvalifikaci, pokud prokáže, že v uvedeném období 

poskytl minimálně 5 služeb, přičemž předmětem každé bylo poskytování 

služeb informačního systému pro energetický management jednomu 

objednateli s využitím pro více subjektů a více než 80 areálů nebo objektů po 

dobu minimálně 12 měsíců. 

Uchazeč prokáže tuto kvalifikaci předložením řádně vyplněné přílohy č. 2 

výzvy (Souhrnný formulář nabídky) a podepsané oprávněným zástupcem 

uchazeče. 

 

10. další podmínky: 

- osobní prezentace dodavatele k jeho nabízenému řešení  

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- dodavatel nebude moci využít poddodavatele  

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- nepřipustit prokazování kvalifikace poddodavatelem 

11. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou, komunikace pouze prostřednictvím elektronického  

nástroje NEN 

- uveřejnění na profilu zadavatele:  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297488 

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297488
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13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů souvisejících  

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení služeb IS 

pro podporu energetického managementu“. 

 

u k l á d á  

 

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

zakázku malého rozsahu „Pořízení služeb IS pro podporu energetického 

managementu“  

 

Z: vedoucí EO  

T: 31.05.2022 

 

 

4210/84RM/2022 - Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských  

zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí z Ukrajiny____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

schvaluje  

 

zvýšení kapacity mateřské školy – Základní školy a Mateřské školy s polským 

jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace,  

IČO: 75027577 z počtu 25 na 28 dětí v termínu od 9. 5. 2022 dle zákona č. 

67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace  

(Lex Ukrajina) 

 

ukládá  

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol 

a školských zařízení   

          Z: vedoucí OŠK 

          T: květen 2022 

 

 

4211/84RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á 

 

dodatečný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 
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finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od společnosti Promos trading spol. s r.o., 

K. Světlé 1638/28a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 62362089 na úhradu obědů 

ve školní jídelně a obědových čipů pro 12 ukrajinských žáků školy ve školním 

roce 2021/2022, a to od 11. 4. 2022 do 30. 6. 2022 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

  

finanční dar ve výši 19 739,00 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 19. 4. 2022 do 30. 6. 2022 

 

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

okres Karviná, IČO: 61988600 

 

finanční dar ve výši 15 800,00 Kč od společnosti Nadace VIA, Dejvická 306/9, 

160 00 Praha 6, IČO: 67360114 na realizaci projektu „Jedlý les“ 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 

 

finanční dar ve výši 15 000,00 Kč od společnosti STAO Engineering, s.r.o., 

Na Fojtství 1336/10, 736 01 Havířov, IČO: 14129582 na nákup nových šatních 

skříněk pro žáky školy 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

 

finanční dar ve výši 1 118,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

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

školního stravování 1 ukrajinského žáka školy ve školním roce 2021/2022,  

a to od 3. 5. 2022 do 30. 6. 2022 

 

 

4212/84RM/2022 - Souhlas s umístěním sídla spolku____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

umístění sídla nově vznikajícího spolku „Spolek Májovka“ v budově 

příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres 

Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122, ul. 1. máje 956/10a, po dobu 

existence spolku 
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4213/84RM/2022 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov – změna 

usnesení________________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

změnu usnesení č. 4069/82RM/2022 ze dne 14.3.2022 v části „bere na vědomí“ 

tak, že větu: 

 

 „zahraniční pracovní cestu ředitelky Mgr. M. S., Základní škola Havířov-

Šumbark, Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace‚ 

IČO: 70958131) ve dnech 28. 3. 2022 – 1. 4. 2022 do Polska v rámci projektu 

Erasmus+“ nahrazuje větou: 

 

„zahraniční pracovní cestu ředitelky Mgr. M. S., Základní škola Havířov-

Šumbark, Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace‚ 

IČO: 70958131) ve dnech 28. 3. 2022 – 1. 4. 2022 do Itálie v rámci projektu 

Erasmus+“ 

 

 

4214/84RM/2022 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky  

ZŠ Moravská Havířov_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty ředitelky Mgr. M. S., Základní 

škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

organizace (IČO: 70958131) ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2022 do Itálie v rámci 

projektu Erasmus+ 

 

 

4215/84RM/2022 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

zahraniční pracovní cestu ředitelky Mgr. M. S., Základní škola Havířov-

Šumbark, Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace‚ 

IČO: 70958131 ve dnech 9. 5. 2022 – 13. 5. 2022 do Turecka v rámci projektu 

Erasmus+. 
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4216/84RM/2022 - VZ/123/ORG/22 – „Mobilní služby Havířov 2022-2023“ – 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/123/ORG/22 - „Mobilní služby Havířov 2022-2023“ od společnosti  

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, 

IČO 64949681, s nabídkovou cenou podle výsledku elektronické aukce ve výši 

116 569,00 Kč bez DPH (141 048,49 Kč vč. DPH/měsíc) s měsíčními cenami 

jednotlivých tarifů ve znění přílohy č. 1 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/123/ORG/22 

- „Mobilní služby Havířov 2022-2023“ takto:   

 

2. místo:  O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,  

140 22 Praha 4 - Michle, IČO 60193336,  

s nabídkovou cenou podle výsledku elektronické aukce 

ve výši 128 450,00 Kč bez DPH  

(155 424,50 Kč vč. DPH/měsíc) s měsíčními cenami 

jednotlivých tarifů ve znění přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/123/ORG/22 - „Mobilní služby Havířov 2022-2023“  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu  

na realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/123/ORG/22 - „Mobilní služby 

Havířov 2022-2023“ 

 

   Z: vedoucí ORG 

T: 27.05.2022 

 

 

4217/84RM/2022 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v rámci grantového  

řízení „Krizová pomoc 2022“_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 25 000,- Kč z Nadace ČEZ na realizaci 

projektu „Základní vybavení bytů uprchlým občanům Ukrajiny“ v rámci 

grantového řízení „Krizová pomoc 2022“  
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p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířov podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního 

příspěvku z Nadace ČEZ a nezbytných dokumentů v rámci realizace  

a vyúčtování projektu „Základní vybavení bytů uprchlým občanům Ukrajiny“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 05/2022 

 

  

4218/84RM/2022 - Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město - zahájení  

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

   „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město“ (stavba č. 18016) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   400.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 
8. dobu realizace veřejné zakázky:   

termín zahájení plnění:   ode dne účinnosti smlouvy  
(předpoklad červenec 2022) 
 

termín dokončení plnění: nejpozději do 120 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  
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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“ 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 min. 
2 zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo nová 
výstavba venkovního sportoviště v minimální hodnotě 10.000.000 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, 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 odborné kvalifikaci osob podílejících na plnění veřejné  

zakázky:  
1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího: 

a) platné osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující  
osoby v oboru pozemní stavby nebo 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 venkovního sportoviště v minimální hodnotě 5.000.000 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 

2. osoby ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1  

písm. a) z.č. 200/1994 Sb: platné 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.: platné úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 

1 písm. c) z.č. 200/1994. 
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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 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 

- smlouva nabyde účinnosti, dnem uveřejnění v registru smluv nebo dnem 

doručení písemného oznámení zadavatele vybranému dodavateli  

o schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje, podle toho, která skutečnost nastane později. Pokud smlouva 

nenabude účinnosti do 29.07.2022, 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 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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4219/84RM/2022 - „Parkoviště na ul. Družstevnická“– uzavření smlouvy se společností 
Technické služby Havířov a.s._______________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18009 - „Parkoviště  
na ul. Družstevnická“ se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601, s cenou 
5.975.215,16 Kč bez DPH (7.230.010,34 Kč včetně DPH), s termínem plnění 
nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
a s možností plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo  
na realizaci stavby č. 18009 - „Parkoviště na ul. Družstevnická“ se společností 
Technické služby Havířov a.s. 
 
u k l á d á  
 
předložit smlouvu o dílo k podpisu  

   Z: vedoucí OÚR 
   T: 06/2022 
 

  

4220/84RM/2022 - „Projektové dokumentace – rekonstrukce elektroinstalací ve školských 
zařízeních“ - zahájení zadávacího řízení______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na služby „Projektové dokumentace – rekonstrukce elektroinstalací ve 
školských zařízeních“ (pokud není uvedeno jinak, jsou podmínky stejné pro 
všechny části veřejné zakázky) 

 
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:  ano  

část 1) ZŠ Frýdecká  

část 2) ZŠ Mládežnická  

část 3) MŠ Mládí  

část 4) MŠ U Topolů  

část 5) ZŠ Gorkého  

část 6) ZŠ K. Světlé  

část 7) ZŠ Na Nábřeží  

část 8) ZŠ Zelená  

část 9) SVČ Asterix středisko  

M Kudeříkové  

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

na všechny části) 
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3. dílčí plnění (fakturace):   ano (PD a měsíčně autorský  

dozor) 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení:    ode dne účinnosti smlouvy,  

tj. zveřejnění v registru smluv  

(předpoklad červen 2022) 

termín dokončení:    část 1) až 4) PD nejpozději  

do 90 kalendářních dnů  

       od účinnosti smlouvy  

       autorský dozor při realizaci  

stavby až do předání 

dokončeného díla  

část 5) až 9) PD nejpozději  

do 30 kalendářních dnů  

       od účinnosti smlouvy autorský  

dozor při realizaci stavby  

až do předání dokončeného díla  

 

6. hodnocení kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH  

 

7. základní způsobilost: 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – čestné 

prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky  

 

8. profesní způsobilost: 

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

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

- část 1 až 4): seznam minimálně 2 významných služeb poskytnutých  

za poslední 3 roky přede dne podání nabídky, přičemž předmětem každé 

bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby nebo pro 

vydání stavebního povolení dopracované do dokumentace pro provádění 

stavby s minimální hodnotou stavebních prací a dodávek souvisejících  

s výměnu elektroinstalace dle rozpočtu ve výši 3.000.000 Kč bez DPH,  

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

hodnotu  
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- všechny části: seznam minimálně 2 významných služeb poskytnutých  

za poslední 3 roky přede dnem podání nabídky, přičemž předmětem každé 

bylo zpracování projektové dokumentace pro datové rozvody s minimální 

hodnotou stavebních prací a dodávek souvisejících s realizaci nebo výměnu 

datových rozvodů dle rozpočtu ve výši 500.000 Kč bez DPH, a to jak  

s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovanou minimální 

hodnotu  

(U části 1) až 4) je možno poskytnutí služeb požadovaných v obou 

odrážkách prokázat i společně stejnou zakázkou. 

V případě podání nabídky na více částí může dodavatel prokázat tuto 

kvalifikaci stejnými významnými službami bez navýšení minimálních 

požadavků) 

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

(realizační tým), a to: 

a) projektant odpovědný za celou zpracovanou projektovou dokumentaci  

(dále jen „hlavní projektant“) 

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

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

(dále jen „člen pro BOZP“) 

(Pozice zástupce projektanta je definována jako zástup za hlavního 

projektanta v době jeho nepřítomnosti. Pozici hlavního projektanta  

a zástupce projektanta nemůže vykonávat tatáž osoba. Pozici člena  

pro BOZP může vykonávat i hlavní projektant nebo zástupce hlavního 

projektanta.) 

- osvědčení o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu: 

1. hlavní projektant platné osvědčení o autorizaci nebo o registraci  

usazené či hostující osoby dle zákona č. 360/1992 Sb. (dále jen 

„osvědčení“) v oboru technika prostředí staveb, specializace 

elektrotechnická zařízení 

2. zástupce projektanta platné osvědčení v oboru technika prostředí  

staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

3. člen pro BOZP platné osvědčení o odborné způsobilosti fyzické osoby 

k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

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

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

kvalifikaci stejnými osobami) 

 

11. další podmínky: 

- poddodavatelem nemůže být plněna pozice hlavního projektanta 

- záruka za jakost celého díla po dobu záruky zhotovitele stavby,  

nejdéle však 15 let ode dne odevzdání projektové dokumentace 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- předložení před podpisem smlouvy: 

a) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným  

plněním v minimální výši 500.000 Kč a s maximální spoluúčastí 5.000 

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

veřejné zakázky 
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b) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným  

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

vybraným dodavatelem) a s maximální spoluúčastí (5.000 Kč * počet 

částí, u nichž bude vybraným dodavatelem), v případě, že bude vybraným 

dodavatelem u více částí veřejné zakázky 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

14. zahájení zadávacího řízení, tzn. odeslání výzvy k podání nabídky  

a prokázání kvalifikace dodavatelům uvedených v Příloze č. 3 a zveřejnění 

výzvy na profilu zadavatele, až poté, co nabude účinnosti smlouva o úvěru, 

ze kterého bude veřejná zakázka financována 

 

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  

na služby „Projektové dokumentace – rekonstrukce elektroinstalací ve školských 

zařízeních“ 

 

u k l á d á  

 

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

zakázku malého rozsahu na služby „Projektové dokumentace – rekonstrukce 

elektroinstalací ve školských zařízeních“ 

   Z: vedoucí OÚR  

   T: 6/2022 

 

 

4221/84RM/2022 - Vyhodnocení splaškové kanalizace – Plány obnovy, investic a údržby  

za rok 2021______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zprávu o vyhodnocení Plánu obnovy splaškové kanalizace za rok 2021,  

ve znění dle přílohy č. 1 

2. zprávu o vyhodnocení Plánu investic splaškové kanalizace za rok 2021,  

ve znění dle přílohy č. 2 

3. zprávu o vyhodnocení Plánu údržby splaškové kanalizace za rok 2021,  

ve znění dle přílohy č. 3 
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4222/84RM/2022 - Výpůjčka reklamních nosičů umístěných na zástěnách kontejnerových 

stanovišť_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku reklamních nosičů umístěných na zástěnách kontejnerových stanovišť 

na území statutárního města Havířova na místech uvedených v příloze č. 1 tohoto 

materiálu, Městskému kulturnímu středisku Havířov, se sídlem Hlavní třída 

246/31a, Havířov-Město, IČO: 00317985, za účelem jejich využití jako reklamní 

plochy k vylepování reklamních a propagačních materiálů na dobu určitou  

od účinnosti smlouvy do 31.12.2032 s možností jejího prodloužení a dále  

za podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

odboru komunálních služeb vyhotovit smlouvu o výpůjčce v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                                                     Z: vedoucí OKS 

                                                                                                                     T: 31.05.2022 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce 

 

 

4223/84RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní 

komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP 

a ZTP/P na území města Havířova, schválených Radou města Havířova  

dne 28. 6. 2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování 

na parkovišti místní komunikace ul. Chopinova v Havířově pro vozidlo  

se speciálním označením O7 pro pana R. Š. 

 

 

4224/84RM/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 
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rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, 

Přemyslova 1618/12, 736 01  Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, ve výši  

16 357 000,00 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  

Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje        

Z: ředitel SSmH 

 T: červen 2022 

 

 

4225/84RM/2022 - Souhlas s přijetím věcného daru – klavír_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí 

věcného daru – klavír zn. „Hofmann“ v hodnotě 27 000,00 Kč pro středisko 

Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do 3 let od E. B. 

a I. B., bytem ……………………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

 

Z: ředitel SSmH 

T: květen 2022 

 

 

4226/84RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku SSRZ Havířov – navýšení 

pořizovací ceny___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

vlastního investičního majetku - 3 ks frekvenčních měničů pro oběhová čerpadla 

ve strojovně úpravny vody Letního koupaliště Jindřich, na jehož pořízení  

byl v rámci rozpočtu na rok 2021 schválen investiční příspěvek ve výši 

400 000,00 Kč, na konečnou maximální pořizovací cenu 484 000,00 Kč s DPH 

s tím, že navýšení ve výši 84 000,00 Kč bude uhrazeno z finančních prostředků 

fondu investic organizace 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 84. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 02.05.2022 

25 

4227/84RM/2022 - Navýšení pořizovací ceny technického zhodnocení – projekt „Rekonstrukce 

minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních sestav“_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

pořizovací ceny provedení technického zhodnocení svěřeného majetku,  

které bude zhotoveno v rámci realizace projektu financovaného 

z participativního rozpočtu „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů, 

přidání dalších herních sestav“ takto: 

 

vybudování chodníků a podloží pod dráhy (změna technických parametrů) 

z 689 700,00 Kč včetně DPH (570 000,00 Kč bez DPH) na 970 000,00 Kč včetně 

DPH (801 653,00 Kč bez DPH) 

 

 

4228/84RM/2022 - Souhlas s podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem 

dodavatelů „Rekonstrukce minigolfu - mobiliář, dráhy, oprava pergoly“, 

informace o zrušení zadávacího řízení________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci ředitele SSRZ Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí,  

IČO: 00306754, o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodávky VZ/1/SSRZ/2022 „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů - 

herní sestavy, pergola, dráhy“ 

 

p o s o u d i l a 

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise  

a okruh dodavatelů pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

„Rekonstrukce minigolfu – mobiliář, dráhy, oprava pergoly“ příspěvkové 

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Havířov-Podlesí, 

Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754 (pokud není uvedeno jinak, jsou podmínky 

stejné pro všechny 3 části veřejné zakázky): 

 

1. Následné veřejné zakázky (opce):  ne  

Rozdělení veřejné zakázky na části:  ano  

       část I. mobiliář 

       část II. dráhy 

       část III. oprava pergoly 

 možnost podání nabídky na  

jednu, dvě nebo všechny části  
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2. Dílčí plnění (fakturace):   ano   

Poskytnutí zálohy:    ne 

Čerpání dotace:    ne 

Přenesená daňová povinnost:   část I. a část II. ne 

       část III. ano 

 

3. Druh zadávacího řízení:    poptávkové řízení 

 

4. Varianty nabídky:    ne 

 

5. Doba realizace veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení:   1. polovina měsíce června 2022  

(účinnost smlouvy – zveřejnění  

smlouvy v registru smluv) 

         

Termín ukončení:    do 100 kalendářních dnů  

od účinnosti smlouvy  

 
6. Hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena  

v Kč (s váhou 100 %) takto:  
část I. a část II. cena včetně DPH 
část III. cena bez DPH 

 
7. Základní způsobilost: 

- V rozsahu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce 
přede dnem podání nabídky. 

 
8. Profesní způsobilost: 

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší  
než 3 měsíce přede dnem podání nabídky. 

- Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  
předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují. 

- Doklad o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 
podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. 

 
9. Kvalifikace technická:  

- Seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru jako  
předmět veřejné zakázky (vybavení a zařízení sportovišť, volnočasových 
nebo sportovních areálů) poskytnutých za posledních 6 let přede dnem 
podání nabídky: 
u části I. v hodnotě min. 250 000,00 Kč vč. DPH/1 dodávka  
u části II. v hodnotě min. 350 000,00 Kč vč. DPH/1 dodávka  

- U části I. doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou  
technickou normou nebo technickým dokumentem. 

- U části III. doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou 
technickou normou 
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10. Kvalifikace ekonomická: 
- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku. 
 
11. Další podmínky: 

- Předložení seznamu poddodavatelů v nabídce. 
- Záruka min. 24 měsíců. 
- Maximální možná nabídková cena u části I. 530 000,00 Kč včetně DPH,  

u části II. 820 000,00 Kč včetně DPH, u části III. 231 404,00 Kč bez DPH 
 
12. Způsob realizace zadávacího řízení:  listinná forma 
 
13. Složení komise:     dle přílohy č. 1 
 
14. Okruh dodavatelů, kterým bude odeslána 

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

 

 

4229/84RM/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. 18, vel. 0+1 v ulici Jedlová 494/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

b) Byt č. 27, vel. 1+1 v ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

c) Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici náměstí Republiky 570/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

d) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Slezská 768/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,   

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

e) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici Sukova 822/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 
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f) Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Bludovická 757/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

i) Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici Národní třída 577/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

j) Byt č. 3 vel. 1+3 v ulici K.V. Raise 1076/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

k) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Antala Staška 1086/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

l) Byt č. 9 vel. 1+3 v ulici Uzavřená 1009/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

m) Byt č. 4 vel. 1+3 v ulici Na Nábřeží 714/105, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

n) Byt č. 26 vel. 1+3 v ulici Petra Bezruče 1545/5, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

o) Byt č. 20, vel. 1+3 v ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 
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4230/84RM/2022 - Prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách____________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 1 

 

 

4231/84RM/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. 5. 2022 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

 

4232/84RM/2022 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců 

přírody Nový Jičín________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost Základní organizace č.70/2 Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, 

IČ 47 65 79 01, o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

ve výši 40 000,- Kč na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy 

v Bartošovicích na Moravě v roce 2022  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč z výdajové části OJ 02   rozpočtu 

statutárního města Havířova na rok 2022 Základní organizaci č.70/2 Českého 

svazu ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, na provoz Záchranné stanice 

pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě v roce 2022 s tím,  

že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2022 

          

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace se Základní organizací č.70/2 Českého svazu ochránců 

přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01   

 

Z: vedoucí OŽP 

   T: 30.06.2022 
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4233/84RM/2022 - ENVEZ, a.s. – informace o konání valné hromady 4.5.2022______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. termín konání řádné valné hromady společnosti ENVEZ, a.s., se sídlem  

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město, IČO: 07334214  

(dále jen „Společnost“) dne 4.5.2022 od 10 hodin v sídle Společnosti  

2. pořad jednání řádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1 

3. návrhy na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu jednání takto: 

bod 1.  Volba orgánů valné hromady: 

hlasovat pro zvolení osob dle návrhu představenstva 

bod 2.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu  

jejího majetku za rok 2021:  

vzít na vědomí dle Přílohy č. 3 

bod 3.   Schválení koncepce podnikatelské činnosti: 

hlasovat pro schválení koncepce dle Přílohy č. 4 

bod 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021: 

hlasovat pro schválení řádné účetní závěrku za rok 2021  

dle Přílohy č. 5 

bod 5.  Rozhodnutí o návrhu na úhradu ztráty za rok 2021: 

hlasovat pro schválení úhrady ztráty společnosti ENVEZ, a.s.  

za rok 2021 ve výši 780 000 Kč převodem na účet neuhrazené  

ztráty minulých let dle Přílohy č. 6 

bod 6.  Schválení rozpočtu na rok 2022 a 2023: 

hlasovat pro schválení rozpočtu na rok 2022 a 2023 dle Přílohy č. 7 

 

 

4234/84RM/2022 - ZPŘ/120/OÚR/22 - PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - zrušení dvou částí 

veřejné zakázky a výběr a uzavření smlouvy u tří částí veřejné zakázky____ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), u veřejné 

zakázky ZPŘ/120/OÚR/22 - „PD a AD pro 5 parkovišť Havířov“ zadávací řízení 

části 1 (M. Kudeříkové a Lašská) a části 4 (Hakenova), neboť se v průběhu 

zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, a to důvody 

ekonomické, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 

pokračoval, neboť nejnižší nabídková cena u obou částí veřejné zakázky 

překročila o více jak 30 % částku vyčleněnou ve schváleném rozpočtu na tyto 

části veřejné zakázky a zadavatel proto nemá zajištěno financování těchto částí 

veřejné zakázky 
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r o z h o d l a  

 

1. u části 2 (Beethovenova), části 3 (Sukova) a části 5 (E. Rošického a J. Žižky)  

veřejné zakázky ZPŘ/120/OÚR/22 - „PD a AD pro 5 parkovišť Havířov“  

o výběru dodavatele PUDIS a.s., se sídlem 160 00 Praha 6 - Bubeneč, 

Podbabská 1014/20, IČO: 45272891, jehož nabídka byla u všech tří částí 

veřejné zakázky podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smluv na realizaci části 2 (Beethovenova), části 3 (Sukova)  

a části 5 (E. Rošického a J. Žižky) veřejné zakázky ZPŘ/120/OÚR/22 - „PD  

a AD pro 5 parkovišť Havířov“ s dodavatelem PUDIS a.s., se sídlem  

160 00 Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1014/20, IČO: 45272891, s nabídkovou 

cenou části 2 (Beethovenova) ve výši 499.488,00 Kč včetně DPH  

(412.800,00 Kč bez DPH), části 3 (Sukova) ve výši 499.488,00 Kč včetně DPH 

(412.800,00 Kč bez DPH) a části 5 (E. Rošického a J. Žižky) ve výši 

559.262,00 Kč včetně DPH (462.200,00 Kč bez DPH), v případě splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů a údajů  

dle ust. § 122 zákona 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 smluv 

 

u k l á d á 

 

1. uveřejnit oznámení o zrušení zadávacího řízení části 1 a části 4  

na profilu zadavatele  

Z: vedoucí OPS 

 T: do 04.05.2022 

 

2. odeslat vybranému dodavateli výzvu dle ust. § 122 zákona  

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 04.05.2022 

 

3. odeslat oznámení o výběru  

 

 Z: vedoucí OPS 

  T: po splnění podmínek účasti  

        vybraného dodavatele  

       na základě dokladů a údajů  

        dle ust. § 122 zákona 

 

4. předložit smlouvy k podpisu 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: po marném uplynutí lhůty  

       k podání námitek proti  

       rozhodnutí o výběru 
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4235/84RM/2022 - Nastoupení náhradníka____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zánik mandátu člena Zastupitelstva města Havířova pana Bc. D. P. z volební 

strany Komunistická strana Čech a Moravy ke dni 25.4.2022 

 

o s v ě d č u j e 

 

že dnem 26.4.2022 se stal členem Zastupitelstva města Havířova pan  

Ing. V. S. z volební strany Komunistická strana Čech a Moravy 

 

u k l á d á 

 

předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova panu 

Ing. V. S.  

          Z: vedoucí KP 

          T: 10.05.2022 

 

 

4236/84RM/2022 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti a přijetí dotace na realizaci projektů na podporu integrace držitelů 

dočasné ochrany na lokální úrovni Ministerstvu vnitra ČR 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů 

k vyřízení žádosti o podporu včetně podpisu případného právního aktu 

 

  

4237/84RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

na Slovensku ve dnech 19. 4. - 20. 4. 2022______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice na Slovensku, 

která se uskutečnila ve dnech 19. - 20. dubna 2022.  

Složení delegace: Ing. Josef Bělica, MBA, primátor města, Ing. Ondřej Baránek, 

náměstek primátora, Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora, Ing. Bohuslav 

Niemiec, náměstek primátora a paní Iveta Kočí Palkovská, předsedkyně kulturní 

a letopisecké komise. 
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4238/84RM/2022 - Změna ve složení Občanské komise č.4 pro část města  

Havířov – Prostřední Suchá________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci Bc. Z. N. na post členky Občanské komise č.4 pro část města Havířov 

– Prostřední Suchá z důvodu odstěhování. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.    Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. 

náměstek primátora      náměstkyně primátora  

 pro ekonomiku a správu majetku    pro školství a kulturu   

       


