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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.05.2022  

 
4239/85RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 85. schůze RMH, konané dne 23. května 2022 
 
4240/85RM/2022 - Zprávy o ověření zápisu z 84. schůze RMH, konané dne 2.5.2022  

a zápisu z valné hromady společnosti HTS, a. s, ze dne 11.04.2022 
 

4241/85RM/2022 - Schválení pořadu 85. schůze RMH, konané dne 23. května 2022 
 
4242/85RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 85. RMH 
 
4243/85RM/2022 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
4244/85RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností  
 
4245/85RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 

4246/85RM/2022 - Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3727/1, 1361, k. ú. Havířov-město 
 
4247/85RM/2022 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1195/169, k. ú. Prostřední Suchá 
 
4248/85RM/2022 - Prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  109/1, k. ú. Bludovice 
 
4249/85RM/2022 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město 
 
4250/85RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město,  

Městská knihovna Havířov 
 

4251/85RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město,  
MÁMA centrum z. s. 
 

4252/85RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město,  
Evangelikální společenství křesťanů, z. s. 
 

4253/85RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Turgeněvova 894/4 
 
4254/85RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Palackého 689/2 
 
4255/85RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci  

– ul. Národní třída 1541/14a 
 

4256/85RM/2022 - Záměr pronájmu částí nemovité věci – místnost č. 205 a č. 206,  
ul. Palackého 689/2  
 

4257/85RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a, 
sklad 
 

4258/85RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a,  
Prodejna 
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4259/85RM/2022 - Nájem části nemovité věci – garáž na ul. Balzacova, formou veřejné 
soutěže  
 

4260/85RM/2022 - Zřízení věcného břemene k veřejnému osvětlení na pozemcích  
Moravskoslezského kraje    
 

4261/85RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností k doplněné kanalizační síti na území  
města Havířova   
 

4262/85RM/2022 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2022 
 
4263/85RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4264/85RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

4265/85RM/2022 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí  
a žáků za školní rok 2021/2022 
 

4266/85RM/2022 - Výroční zprávy o činnosti mateřských škol za školní rok 2020/2021 
 
4267/85RM/2022 - Výroční zprávy o činnosti základních škol za školní rok 2020/2021  
 
4268/85RM/2022 - Návrh odměny ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, stanovení úkolů vedoucí  

ke zlepšení hospodaření PO a návrh osobního příplatku ředitelce  
MŠ Petřvaldská Havířov 
 

4269/85RM/2022 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ K. Světlé Havířov 
 
4270/85RM/2022 - Vyhlášení nového konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Moravská Havířov  
 

4271/85RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
4272/85RM/2022 - Projekt „Obědy do škol V“ – prodloužení doby realizace a změna  

výše dotace PO 
 

4273/85RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Mládežnická Havířov              
 
4274/85RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Moravská Havířov 
 
4275/85RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního  

majetku – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí  
 
4276/85RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního 

majetku – ZŠ Pujmanové Havířov 
 

4277/85RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI, pořízení a vyřazení vlastního  
investičního majetku – ZŠ Mládežnická Havířov 
 

4278/85RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku - ZŠ Gen. Svobody Havířov 
 
4279/85RM/2022 - Souhlas zřizovatele se změnou podmínek pronájmu části nemovité věci  

ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 
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4280/85RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pronájmem učeben ZUŠ  
na ZŠ a MŠ Frýdecké Havířov 
 

4281/85RM/2022 - Návrh na poskytnutí dotace – sportovní oblast 
 
4282/85RM/2022 - Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova – změna statutu 
 
4283/85RM/2022 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby  

města Havířova 
 

4284/85RM/2022 - Plnění cílů a opatření Komunitního plánu za rok 2021 
 
4285/85RM/2022 - Uzavření dodatku ke smlouvám o zajištění zpětného odběru  

elektrozařízení  
 

4286/85RM/2022 - VZ/189/OKS/22 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek  
v Havířově“ – vyhodnocení podaných nabídek  
 

4287/85RM/2022 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2021-2022 
 
4288/85RM/2022 - VZ OŘ/54/OKS/22 – „Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města  

Havířova a vybraných okolních obcí veřejnými službami v přepravě 
cestujících městskou autobusovou dopravou od 1. 1. 2024“ – rozhodnutí  
o výběru a uzavření smluv 
 

4289/85RM/2022 - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci  
Fondu mikroprojektů  
 

4290/85RM/2022 - Microsoft 365 - zahájení zadávacího řízení  
 
4291/85RM/2022 - Nákup výpočetní techniky – zahájení zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu 
 

4292/85RM/2022 - Změna v povodňové komisi   
 
4293/85RM/2022 - Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění  

nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře 
 

4294/85RM/2022 - Informace o předběžné náhradní péči o týraná zvířata 
 
4295/85RM/2022 - ZPŘ/122/OÚR/22 - „Most M2 na ul. Prachatická – projektová  

dokumentace“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy 
 

4296/85RM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 3.6.2022 
 
4297/85RM/2022 - OŘ/121/ORG/22 - „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022“  

- rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy  
 

4298/85RM/2022 - ZPŘ/198/MP/22 - „Dodávka 2 vozidel pro MP - nové vyhlášení“ – zrušení  
zadávacího řízení  
 

4299/85RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov 
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4300/85RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci Nadační fond Tesco 
 
4301/85RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – MKS Havířov 
 
4302/85RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje   
 
4303/85RM/2022 - Sociální služby města Havířova – nájem nebytových prostor 
 
4304/85RM/2022 - Finanční příspěvek  
 
4305/85RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

na Slovensku ve dnech 30. 4. - 1. 5. 2022  
 
4306/85RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě  

ve dnech 2. – 5.6.2022 
 

4307/85RM/2022 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
za 1. čtvrtletí 2022 
 

4308/85RM/2022 - Změna ve složení Občanské komise č. 2 pro část města  
Havířov – Dolní Datyně 
 

4309/85RM/2022 - Uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s osobami přicházejícími  
z Ukrajiny 
 

4310/85RM/2022 - ZPŘ/194/OÚR/22 - „Výměna elektroinstalace a osvětlení ve školách“  
– zrušení zadávacího řízení  
 

4311/85RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI, pořízení vlastního investičního 
majetku – SSRZ Havířov 
 

4312/85RM/2022 - Vyřazení částí svěřeného majetku a svěřeného majetku,  
snížení ceny svěřeného majetku - SSRZ Havířov 
 

4313/85RM/2022 - Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova  
- SUMP - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
4314/85RM/2022 - ZPŘ/192/OÚR/22 - ,,ZŠ Školní, Havířov-Šumbark – výměna oken“  

- rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy  
 
4315/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady - Schválení pořadu jednání valné hromady  
 

4316/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku za rok 2021 
 

4317/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou  
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2021 
 

4318/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Zpráva dozorčí rady společnosti  
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4319/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní 
závěrky za rok 2021 
 

4320/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Schválení roční účetní závěrky společnosti  
za rok 2021 
 

4321/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady - Rozdělení zisku společnosti za rok 2021  
vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  
 

4322/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Schválení pořadu jednání valné hromady  
 

4323/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  
a stavu jejího majetku za rok 2021 
 

4324/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou  
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2021 
 

4325/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti 
 

4326/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky společnosti  
za rok 2021 
 

4327/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 
 

4328/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu  
valné hromady  
 

4329/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti HTS a stavu jejího majetku za rok 2021 
 

4330/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady - zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou za rok 2021 
 

4331/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - zpráva dozorčí rady společnosti HTS 
 

4332/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady - zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky 
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4333/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti 
HTS za rok 2021 
 

4334/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  
HTS za rok 2021 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu 
na zisku  
 

4335/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu  
jednání valné hromady 
 

4336/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2021  
 

4337/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - zpráva o vztazích mezi ovládající a 
ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 
 

4338/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.  
 

4339/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření  
řádné účetní závěrky za rok 2021 a zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky  

 
4340/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti 
TSH a.s. za rok 2021 
 

4341/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti 
TSH a.s. za rok 2021 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty 
podílu na zisku 
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U S N E S E N Í 
z 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.05.2022  

 

4239/85RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 85. schůze RMH, konané dne 23. května 2022__ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 85. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 23. května 2022 

Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 

 

4240/85RM/2022 - Zprávy o ověření zápisu z 84. schůze RMH, konané dne 2.5.2022  

a zápisu z valné hromady společnosti HTS, a. s, ze dne 11.04.2022________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu z 84. schůze RMH, která se konala dne 2. května 2022 

a zápisu z jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti 

HTS, a.s., ze dne 11. dubna 2022. 

 

 

4241/85RM/2022 - Schválení pořadu 85. schůze RMH, konané dne 23. května 2022__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 23. května 2022 

dle přílohy upravené takto: 

stažení bodu č. 100  - Souhlas s podpisem Smlouvy o převodu činností,  

   práv, povinností, závazků a převodu movitých  

   věcí - středisko Rehabilitace  

doplnění bodu č. 104  - ZPŘ/192/OÚR/22 - ,,ZŠ Školní, Havířov-Šumbark  

  – výměna oken“ - rozhodnutí o výběru a uzavření  

  smlouvy 
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4242/85RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 85. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

úkoly: krátkodobé 

 

4012/82RM/2022 Provoz pultu centralizované ochrany 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

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

programu Nová zelená úsporám 

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

3991/81RM/2022 Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné 

hromady 

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

3993/81RM/2022 Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné 

hromady 

4018/82RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

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

2021 

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 

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

ČEZ Distribuce, a. 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“ 

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

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

město 

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

na Šumbarku“ - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy 

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 

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

grantového řízení „Krizová pomoc 2022“ 

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

4235/84RM/2022 Nastoupení náhradníka 

 

 

4243/85RM/2022 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

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

smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě  

na ul. ……………………………, jehož nájemkyní je paní N. P. 

  

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

přistoupení paní P. R. a pana P. R., trvale bytem…………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+4 v domě na ul. 

……………………………, jehož nájemkyní je jejich matka paní N. R. 

  

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

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

smlouvě o nájmu bytu č. 26, vel. 1+4 v domě na ul. 

……………………………, jehož nájemcem je pan P. B.  

 

 

4244/85RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města  

v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/1, 2645/26, 2645/89, dle GP č. 3340-

63/2021 ze dne 29. 11. 2021, za účelem   umístění vodovodní přípojky  

o výměře 9,20 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 1.150,00 Kč, na dobu 

neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 1768/1, k. ú. Prostřední Suchá, jehož 

součástí je budova č. p. 1052, ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

ve vlastnictví Ing. V. W., bytem …………………………… 
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2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Bludovice, parc. č. 1030, dle GP č. 4991-529/2021 ze dne 17. 5. 2021, 

za účelem   umístění vodovodní přípojky o výměře 37,08 m2, za jednorázovou 

úhradu ve výši 4.635,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 

1042, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 320, ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti ve vlastnictví M. F., 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. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. a 2.                                                                                     

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

 

4245/85RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

a to parc. č. 2194/2, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení 

NN v rámci stavby č. IV-12-8019336/VB02, Prostřední Suchá,  

č. parc. 2194/17, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 

20,40 m2 dle GP č. 3338-558/2020 ze dne 5. 11. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města a to parc. č. 4558, 4559, k. ú. Havířov-město spočívající v umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - přípojky 

podzemního vedení NN v rámci stavby č. IP-12-8027467, Dolní Datyně  

č. parc. 4556/7, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,  

o výměře 2,10 m2 dle GP č. 2517-189/2021 ze dne 28. 3. 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. 
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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 

 

 

4246/85RM/2022 - Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3727/1, 1361, k. ú. Havířov-město 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3727/1, k. ú. Havířov-město, za účelem 

umístění plakátovacího válce R22, lokalita ul. Železničářů a ul. U Nádraží 

(dopravní terminál) a parc. č. 1361, k. ú. Havířov – město, za účelem výměny  

a umístění plakátovací plochy R12, lokalita ul. Hlavní třída a ul. Mírová,  

ve prospěch společnosti RENGL, s. r. o., se sídlem: Zákopnická 354/11, Liberec 

XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČO: 254 20 160 

 

 

4247/85RM/2022 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1195/169, k. ú. Prostřední Suchá________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.  

č. 1195/169, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Prostřední Suchá, 

z vlastnictví prodávajícího statutárního města Havířova do vlastnictví kupujícího 

S. T., bytem ……………………………, za účelem majetkového vypořádání 

prodávaného pozemku pod částí stavby garáže, která je ve vlastnictví kupujícího 

 

 

4248/85RM/2022 - Prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  109/1, k. ú. Bludovice______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

o výměře cca 50 m2 pro oplocení dětského hřiště u restaurace Pizzerie Max,  

na dobu určitou 10 let od 01.07.2022 s možností jejího prodloužení, panu V. M., 

bytem ……………………………, IČO: 72995751 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č. 1 
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u k l á d á 

 

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

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 31.05.2022 

 

 
4249/85RM/2022 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město_________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
pacht části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 168 m2,  
k. ú. Havířov-město, panu Jiřímu Míčovi, Hlavní třída 164/38, Havířov-Město, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 6. 2022, 
pachtovné ve výši 235,20 Kč/rok, za účelem zahrady 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem pachtovní 
smlouvy  
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit pachtovní smlouvu v souladu s tímto 
usnesením 

                                                                                                                     Z: vedoucí EO 
                                                                                                                     T: 31.08.2022 
 

 
4250/85RM/2022 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město,  

Městská knihovna Havířov_________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 2024, ostatní plocha o výměře 72 m2,  
k. ú. Havířov-město, pro Městkou knihovnu Havířov, IČO: 00601250, se sídlem 
Svornosti 86/2, Havířov-Město, za účelem užívání terasy, za podmínek: 
- výpůjčka po dobu trvání smlouvy o nájmu nebytových prostor  

s Městskou knihovnou Havířov v objektu na ul. Jaroslava Seiferta 1483/8, 
Havířov-Město  

- celoroční údržba vypůjčené části pozemku 
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4251/85RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město,  
MÁMA centrum z. s.______________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2024, ostatní plocha o výměře 209 m2,  
k. ú. Havířov-město, pro MÁMA centrum z. s., IČO: 03481051, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-Město, za účelem užívání terasy a travnaté 
plochy  

 

 

4252/85RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2024, k. ú. Havířov-město,  

Evangelikální společenství křesťanů, z. s._____________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2024, ostatní plocha o výměře 184 m2,  

k. ú. Havířov-město, pro Evangelikální společenství křesťanů, z. s.,  

IČO: 68321236, se sídlem Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-Město, za účelem 

užívání travnaté plochy  

 

 

4253/85RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Turgeněvova 894/4_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

na ul. Turgeněvova 894/4 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 I. V., bytem ……………………………………… 
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4254/85RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Palackého 689/2_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 37,60 m2 a podíl 

společných prostor o výměře 16,50 m2 v 1. NP budovy podnikatelského centra 

na ul. Palackého 689/2 v Havířově-Městě, která je součástí pozemku parc.  

č. 620/1, k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako video střižna a kancelář,  

za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 524,00 Kč/m2/rok za podnikatelskou plochu a 55,00 Kč/m2/rok  

za podíl společných prostor,  

- platby záloh na služby, panu J. J., IČ: 14261561,  

se sídlem Petra Bezruče 1540/6, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

 

4255/85RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci  

– ul. Národní třída 1541/14a________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení nájmu části nemovité věci - nebytové prostory, kancelář o výměře 

25,70 m2 a části podílu společných prostor o výměře 5,27 m2 v 2. NP budovy  

na ul. Národní třída 1541/14a, Havířov-Město, která je součástí pozemku  

parc. č. 424, k.ú. Havířov-město, nájemci společnosti Finance.Tori s.r.o.,  

se sídlem Národní třída 1541/14a, Havířov-Město, IČ: 27832996, dohodou 

k 31.05.2022 

a 

záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory, kancelář o výměře 

25,70 m2 a části podílu společných prostor o výměře 5,27 m2 v 2. NP budovy  

na ul. Národní třída 1541/14a, Havířov-Město, která je součástí pozemku  

parc. č. 424, k.ú. Havířov-město 

 

 

4256/85RM/2022 - Záměr pronájmu částí nemovité věci – místnost č. 205 a č. 206,  

ul. Palackého 689/2_______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnost č. 205 o výměře 58,80 m2  

a podíl společných prostor o výměře 25,00 m2 v 2. NP budovy podnikatelského 

centra na ul. Palackého 689/2 v Havířově-Městě, která je součástí pozemku 

parc. č. 620/1, k.ú. Havířov-město 
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnost č. 206 o výměře 59,30 m2  

a podíl společných prostor o výměře 25,60 m2 v 2. NP budovy podnikatelského 

centra na ul. Palackého 689/2 v Havířově-Městě, která je součástí pozemku 

parc. č. 620/1, k.ú. Havířov-město, panu Ing. L. K., IČ: 87492164, se sídlem 

U Jelena 5/108, Havířov-Šumbark, za účelem využití jako fotoateliér 

 

 

4257/85RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a, 

sklad___________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení nájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 7,4 m2 v 1. PP 

budovy na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark, která je součástí pozemku 

parc. č. 2366/6, k.ú. Šumbark, nájemci společnosti ARTFOR production, s.r.o., 

se sídlem Na Pasekách 683/16, Bartovice, 717 00 Ostrava, IČ: 27847136, 

dohodou k 30.06.2022 

a 

záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 7,4 m2 v 1. PP 

budovy na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark, která je součástí pozemku 

parc. č. 2366/6, k.ú. Šumbark, panu J. B., se sídlem ……………………………, 

IČ: 46110356, za účelem využití jako sklad k prodejně zdravotních potřeb 

 

 

4258/85RM/2022 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Chrpová 536/2a,  

prodejna________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení nájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 39,17 m2  

v 1. PP budovy na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark, která je součástí 

pozemku parc. č. 2366/6, k.ú. Šumbark, nájemci společnosti ARTFOR 

production, s.r.o., se sídlem Na Pasekách 683/16, Bartovice, 717 00 Ostrava,  

IČ: 27847136, dohodou k 30.06.2022 

a 

záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 39,17 m2  

v 1. PP budovy na ul. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark, která je součástí 

pozemku parc. č. 2366/6, k.ú. Šumbark, panu J. B., se sídlem  

Na Pasekách 683/16, Bartovice, 717 00 Ostrava, IČ: 46110356, za účelem využití 

jako prodejna zdravotních potřeb a kancelář 
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4259/85RM/2022 - Nájem části nemovité věci – garáž na ul. Balzacova, formou veřejné 

soutěže_________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídky do veřejné soutěže p. č. 02/EO/2022 na pronájem garáže v suterénu 

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

podané 

1. Mgr. Š. Š. 

2. panem M. K. 

 

s c h v a l u j e 

 

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

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

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 1.200,00 Kč/m2/rok,  

- platba nájemného a záloh za služby měsíčně, 

- za účelem garážování vlastního osobního motorového vozidla, 

- případné stavební úpravy, rekonstrukce, přestavby nebo jiné změny garáže  

provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání po 

ukončení nájmu, panu M. K., bytem …………………………… 

 

  

4260/85RM/2022 - Zřízení věcného břemene k veřejnému osvětlení na pozemcích  

Moravskoslezského kraje__________________________________________    

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci stavby č. 12067 „Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Orlovská, části 

města Havířov-Město a Dolní Suchá“ zřízení věcného břemene – služebnost 

vedení inženýrské sítě  na částech pozemků  k. ú. Havířov-město, parc. č. 3666/1, 

3666/2, 3666/3, 3663/2, 3663/3, 3665/1, 3671/1, 3671/4 a na částech pozemků k. 

ú. Dolní Suchá, parc. č. 2736/7, 2736/1, 2736/2, ve vlastnictví povinného, 

Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, zastoupeného Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 

702 23 Ostrava, středisko Karviná, se sídlem Bohumínská 1877/4,    

733 01 Karviná,  IČO: 00095711, spočívající v právu oprávněného, statutárního 

města Havířova, zřídit a provozovat podzemní vedení a sloupy veřejného 

osvětlení a vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením,  stavebními 

úpravami, opravami a provozováním stavby, v rozsahu dle geometrického 

zaměření dokončené stavby, za jednorázovou úhradu 1.000,00 Kč + DPH,  

dle sazebníku finančních náhrad platné směrnice povinného           
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p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí  

a konečné smlouvy k věcnému břemeni 

                                                                                                            

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s usnesením     

                                                                                                                        

                                                                                                            Z: vedoucí EO                                                                                     

                                                                                                            T: dle realizace stavby                                                                                                     

 

 

4261/85RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností k doplněné kanalizační síti na území  

města Havířova__________________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkových služebností k doplněné kanalizační síti na území města 

Havířova   

 

1. v k. ú. Šumbark k částem služebných pozemků parc. č. 2206/1 a parc.  

č. 2299, v podílovém spoluvlastnictví dle podílů povinných M. W. a S. W., oba 

bytem ……………………….., pro nemovitou věc – kanalizační stoku EA-3, 

ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, spočívající v právu 

vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit 

kanalizační stoku na služebných pozemcích v rozsahu 42 m2, dle GP č.  2029-

199/2021, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2, tj při 

výměře 42 m2 celkem 5.250,00 Kč s tím, že jednorázová úhrada bude 

vyplacena v rozsahu dle velikosti podílů povinných  

 

2. v k. ú. Šumbark k částem služebných pozemků parc. č. 2201 a parc. č. 2204,  

ve vlastnictví povinného J. H., bytem ……………………………, pro 

nemovitou věc – kanalizační stoku EA-3, ve prospěch oprávněného 

statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci 

umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku na 

služebných pozemcích v rozsahu 100 m2, dle GP č. 2029-199/2021, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2, tj při výměře 100 m2 

celkem 12.500,00 Kč   

 

3. v k. ú. Šumbark k části služebného pozemku parc. č. 2310, ve vlastnictví  

povinného R. K., bytem ……………………………,,  

pro nemovitou věc – kanalizační stoku EA-3, ve prospěch oprávněného 

statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci 

umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku  

na služebném pozemku v rozsahu 6 m2, dle GP č. 2029-199/2021, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2, tj při výměře 6 m2  

za minimální částku 1.000,00 Kč  
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4. v k. ú. Dolní Suchá k části služebného pozemku parc. č. 2181, v podílovém  

spoluvlastnictví dle podílů povinných Š. C., bytem 

……………………………, D. F., bytem……………………………, V. F., 

bytem ……………………………, MUDr. M. H., bytem 

……………………………, V. K., bytem ……………………………, T. O., 

bytem ……………………………, L. O. M., bytem 

……………………………, V. P., ……………………………, M. S., bytem 

……………………………, manželů V. S. a B. S., oba bytem 

…………………………… a povinných zapsaných na LV 145 ke dni podpisu 

smlouvy, pro nemovitou věc – kanalizační stoku FA-5, ve prospěch 

oprávněného statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka 

nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit 

kanalizační stoku na služebném pozemku v rozsahu 227 m2, dle GP č. 1495-

198/2021, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00  Kč/m2, tj při 

výměře 227 m2 celkem 28.375,00 Kč  s tím, že jednorázová úhrada bude 

vyplacena v rozsahu dle velikosti podílů povinných  

 

5. v k. ú. Dolní Suchá k části služebného pozemku parc. č. 2111/5, ve vlastnictví  

povinných manželů J. M. a J. M., oba bytem ……………………………, pro 

nemovitou věc – kanalizační stoku FB-8, ve prospěch oprávněného 

statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci 

umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku na 

služebném pozemku v rozsahu 72 m2, dle GP č. 1494-197/2021, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00  Kč/m2, tj při výměře 72 m2 celkem 

9.000,00 Kč   

 

6. v k. ú. Dolní Suchá k částem služebných pozemků parc. č. 2111/10 a parc.  

č. 2114/6, ve vlastnictví povinného Bc. T. A., bytem 

……………………………,  pro nemovitou věc – kanalizační stoku FB-8 ve 

prospěch oprávněného statutárního města Havířova, spočívající v právu 

vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, opravovat  

či odstranit kanalizační stoku na služebných pozemcích v rozsahu 23 m2, 

dle GP č. 1494-197/2021, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu  

125,00  Kč/m2, tj při výměře 23 m2 celkem 2.875,00 Kč   

 

7. v k. ú. Dolní Suchá k části služebných pozemcích parc. č. 2262 a parc. č. 2264,  

ve vlastnictví povinné V. K., bytem ……………………………, pro 

nemovitou věc – kanalizační stoku FB-8 ve prospěch oprávněného statutárního 

města Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, 

provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku na služebných 

pozemcích v rozsahu 15 m2, dle GP č. 1494-197/2021, na dobu neurčitou, za 

jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2, tj při výměře 15 m2 celkem 1.875,00 Kč   

 

8. v k. ú. Dolní Suchá k části služebného pozemku parc. č. 2114/1, v podílovém  

spoluvlastnictví   dle podílů povinných Bc. T. A., bytem 

……………………………, manželů R. D. a R. D., bytem 

……………………………, J. G., bytem ……………………………,, P. L., 

bytem ……………………………, Ing. T. P., bytem 

……………………………, MUDr. Ing. H. P., bytem 

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

……………………………, J. P., DiS., bytem ……………………………, R. 
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S., bytem ……………………………, manželů A. S., bytem  

…………………………… a B. S., bytem ……………………………, K. V., 

bytem ……………………………, manželů A. V. a D.  V., oba bytem 

……………………………, Z. W., bytem …………………………… a 

povinných zapsaných na LV 544 ke dni podpisu smlouvy, pro nemovitou věc 

– kanalizační stoku FB-8, ve prospěch oprávněného statutárního města 

Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, 

udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku na služebném pozemku 

v rozsahu 174 m2, dle GP č. 1494-197/2021, na dobu neurčitou, za 

jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2, tj. při výměře 174 m2 celkem 21.750,00 

Kč  s tím, že jednorázová úhrada bude vyplacena v rozsahu dle velikosti podílů 

povinných  

 

9. v k. ú. Dolní Suchá k části služebného pozemku parc. č. 2112/1 ve vlastnictví  

povinné L. M., bytem ……………………………, pro nemovitou věc – 

kanalizační stoku FB-8 ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, 

spočívající v právu vlastníka nemovité věci umístit, provozovat, udržovat, 

opravovat či odstranit kanalizační stoku na služebném pozemku v rozsahu  

30 m2, dle GP č. 1494-197/2021, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 

125,00 Kč/m2, tj při výměře 30 m2 celkem 3.750,00 Kč   

 

10. v k. ú. Prostřední Suchá k části služebného pozemku parc. č. 155/7,  

ve vlastnictví povinné D. S., bytem ……………………………, pro 

nemovitou věc – kanalizační stoku FJ-5 ve prospěch oprávněného 

statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci 

umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku na 

služebném pozemku v rozsahu 75 m2, dle GP č. 3214-216/2019, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2, tj při výměře 75 m2 

celkem 9.375,00 Kč   

 

11. v k. ú. Prostřední Suchá k části služebného pozemku parc. č. 160/1,  

ve vlastnictví povinné K. K., bytem ……………………………, pro 

nemovitou věc – kanalizační stoku FJ-5 ve prospěch oprávněného 

statutárního města Havířova, spočívající v právu vlastníka nemovité věci 

umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizační stoku na 

služebném pozemku v rozsahu 108 m2, dle GP č. 3214-216/2019, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m2, tj při výměře 108 m2 

celkem 13.500,00 Kč   

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1-11                                                                                                                                                                                         

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy k bodu 1 – 11, v souladu s tímto 

usnesením                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                     Z: vedoucí EO                                                                              

                                                                                                                     T: 31.12.2022  
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4262/85RM/2022 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2022_ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2022 

 

 

4263/85RM/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: 

 

1. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Klidná 791/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

 

2. Byt č. 15, vel. 0+1 v ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………, 

3. ……………………………, 

 

4. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Josefa Hory 1101/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………, 

 

5. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Husova 545/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………,  

3. ……………………………, 

 

6. Byt č. 3, vel. 1+2 v ulici Na Nábřeží 713/107, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………, 

3. ……………………………, 

 

7. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Uzavřená 1008/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………, 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………, 

3. ……………………………, 

 

9. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Moskevská 1072/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

 

10. Byt č. 8 vel. 1+2 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město 

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………, 

3. ……………………………, 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………,,  

3. ……………………………, 

 

12. Byt č. 32 vel. 1+2 v ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14 ,  

Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………,  

3. ……………………………, 

 

13. Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Konzumní 385/20, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………, 

3. ……………………………, 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………, 

3. ……………………………, 

 

16. Byt č. 12 vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1102/77, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………, 

3. ……………………………, 

 

17. Byt č. 13 vel. 1+3 v ulici Petra Bezruče 1542/11, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………, 

3. ……………………………, 

 

18. Byt č. 21 vel. 1+3 v ulici Petra Bezruče 1544/7, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………, 

3. ……………………………, 
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19. Byt č. 8, vel. 1+3 v ulici Lidická 1176/52a, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………, 

2. ……………………………, 

 

20. Byt č. 40, vel. 1+3 v ulici Jedlová 494/4, 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 

 

 

4264/85RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

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

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 5. 2022 a 15. 5. 2022  

dle přílohy č. 1  

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

 

 

4265/85RM/2022 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí  

a žáků za školní rok 2021/2022______________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

informativní zprávu o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků 

za školní rok 2021/2022 dle přílohy č. 1 
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4266/85RM/2022 - Výroční zprávy o činnosti mateřských škol za školní rok 2020/2021_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyhodnocení výročních zpráv o činnosti mateřských škol za školní rok 

2020/2021 dle přílohy č. 1 

 

 

4267/85RM/2022 - Výroční zprávy o činnosti základních škol za školní rok 2020/2021_______  

 

Rada města Havířova 

 

bere na vědomí  

 

vyhodnocení výročních zpráv o činnosti základních škol za školní rok 2020/2021 

dle přílohy č. 1  

 

 

4268/85RM/2022 - Návrh odměny ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, stanovení úkolů vedoucí  

ke zlepšení hospodaření PO a návrh osobního příplatku ředitelce  

MŠ Petřvaldská Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

vyhodnocení plnění úkolů stanovených zřizovatelem za období září roku 2021  

až leden roku 2022 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce  

ASTERIX – střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2, výjimkou vyplacení 

odměny ředitelce MŠ Suková  

2. osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark  

Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 paní Bc. Z. K. od 1. 6. 2022  

dle přílohy č. 3 

 

u k l á d á 

 

1. příspěvkovým organizacím zapsaným ve školském rejstříku, jejichž  

zřizovatelem je statutární město Havířov, úkoly na období únor až srpen roku 

2022 vedoucí ke zlepšení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací  

dle přílohy č. 4 

2. odboru školství a kultury: 

a) vyhotovit a předat oznámení o schválené výši odměny ředitelům  

výše uvedených příspěvkových organizací, 
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b) vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy  

Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

paní Bc. Z. K., 

c) informovat ředitele výše uvedených příspěvkových organizací o úkolech,  

které jim stanovil zřizovatel na období únor až srpen roku 2022 

 

Z: vedoucí OŠK  

T: květen 2022 

 

 

4269/85RM/2022 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ K. Světlé Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

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

Karviná, IČO: 48805424 dle přílohy č. 1 

 

j m e n u j e 

 

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424, s účinností  

od 1. 8. 2022 pana Ing. Mgr. Bc. P. P., Ph.D., MBA 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacího dekretu pana Ing. Josefa Bělicu, MBA, primátora města 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat jmenovací dekret panu Ing. Mgr. Bc. Petru Ptáčkovi, Ph.D., 

MBA, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí  

K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 

Z: vedoucí OŠK 

          T: červen 2022 

         

 

4270/85RM/2022 - Vyhlášení nového konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Moravská Havířov____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

1. zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

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

příspěvková organizace, IČO: 61988588 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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2. usnesení komise: pro výkon činnosti ředitele není vhodná uchazečka paní  

Mgr. Z. I. (nezískala žádný kladný hlas komise) 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení nového konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

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

příspěvková organizace, IČO: 61988588 

                         

2. Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á 

 

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

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

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

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

a konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů konkurzní 

komise tyto subjekty:   

    - zřizovatele MŠ Moravská Havířov, 

    - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

    - právnickou osobu vykonávající činnost MŠ Moravská Havířov, 

    - Českou školní inspekci.  

Z: vedoucí OŠK 

           T: srpen 2022 

 

 

4271/85RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805289  

 

- věcný dar ve výši 20 000,00 Kč od společnosti Duogyn, spol. s r.o.,  

Poštovní 2272/25, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 05306311 – skříň do třídy 

pro žáky   

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

- dar ve formě opravy betonové podlahy ve skleníku školy a opravy  

přístupového chodníku ke skleníku ve výši 97 356,38 Kč od Technických 

služeb Havířov a.s., Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město,  

IČO: 25375601 
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3. Mateřská škola Havířov-Město, Radniční 7/619, IČO: 61988715 

 

- dar ve výši 20 000,00 Kč od společnosti Eufour PR, s.r.o., Nám. Národních  

hrdinů 622/4, 799 00 Olomouc, IČO: 28579992 - zajištění akce 

s enviromentální tématikou pro děti MŠ Radniční Havířov 

 

 

4272/85RM/2022 - Projekt „Obědy do škol V“ – prodloužení doby realizace a změna  

výše dotace PO___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

  

informativní zprávu o prodloužení termínu realizace a změně skutečné výše 

poskytnuté dotace na realizaci projektu „Obědy do škol V“ takto: 

 

1. změna prodloužení termínu realizace z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023  

u příspěvkových organizací města: 

  1. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297 

  2. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace IČO: 61988588 

  3. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203   

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

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

IČO: 62331221 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

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

IČO: 61988723                                

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

IČO: 48805424 

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

IČO: 48805513   

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

IČO: 48805475 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

2. změna skutečné výše poskytnuté dotace takto: 

 

  1. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297   

původně: 160 278,30 Kč změna na: 855 764,70 Kč 

 

  2. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace IČO: 61988588      

původně: 40 015,50 Kč změna na: 198 138,15 Kč 
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  3. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203   

původně: 208 700,10 Kč změna na: 136 161,90 Kč 

 

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

původně: 66 200,40 Kč změna na: 118 314,00 Kč 

 

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

IČO: 62331221 

původně: 57 918,00 Kč změna na: 197 930,25 Kč 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

původně: 316 480,50 Kč změna na: 1 038 767,10 Kč 

 

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

IČO: 61988723         

                       původně: 42 588,00 Kč změna na: 137 922,75 Kč 

 

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

IČO: 48805424 

původně: 54 243,00 Kč změna na: 156 319,80 Kč 

 

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

IČO: 48805513   

původně: 247 989,00 Kč změna na: 477 624,00 Kč 

 

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

IČO: 48805475 

původně: 219 382,80 Kč změna na: 585 270,00 Kč 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 
původně: 283 384,50 Kč změna na: 767 657,10 Kč 

 

 
4273/85RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Mládežnická Havířov_______              
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114, pořízení 
vlastního investičního majetku 
 
server v maximální pořizovací ceně 160 000,00 Kč včetně DPH 
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4274/85RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – ZŠ Moravská Havířov_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 
29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131, pořízení 
vlastního investičního majetku: 
- elektrický kotel Alba 85 litrů do školní jídelny, v maximální pořizovací ceně 

110 715,00 Kč včetně DPH  
 

 
4275/85RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního  

majetku – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, 
příspěvková organizace, IČO: 61988723 
 
1. 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 319 942,87 Kč na pořízení tunelové myčky 
nádobí včetně příslušenství do školní jídelny, 

 
2. pořízení vlastního investičního majetku: 

- bazénový vysavač v celkové maximální pořizovací ceně 79 860,00 Kč  
včetně DPH 

- myčka nádobí v celkové maximální pořizovací ceně 380 000,00 Kč  
včetně DPH 

 

 

4276/85RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního 

majetku – ZŠ Pujmanové Havířov___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 
17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 
 
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 135 000,00 Kč  
na pořízení kamerového systému a ruční děličky těsta do školní jídelny  
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2. pořízení vlastního investičního majetku: 
- kamerový systém v celkové maximální pořizovací ceně 70 000,00 Kč  

včetně DPH, 
- ruční dělička těsta do školní jídelny v celkové maximální pořizovací 

ceně 65 000,00 Kč včetně DPH 
 

 

4277/85RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI, pořízení a vyřazení vlastního  

investičního majetku – ZŠ Mládežnická Havířov______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 
 
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 165 000,00 Kč  
na pořízení elektrického varného kotle   

 
2. pořízení vlastního investičního majetku v maximální pořizovací  

ceně 165 000,00 Kč včetně DPH z fondu investic: 
1 ks elektrického varného kotle ALBA E-E85/900–85 litrů,  
rozměr 750x900x900  

 
3. vyřazení vlastního investičního majetku: 

- elektrický varný kotel Alba Hořovice, typ E-B-85-900,  
inventární číslo DDHM/33, pořízen dne 24. 10. 2003  
v pořizovací ceně 82 917,47 Kč včetně DPH,  
zůstatková cena k 31. 3. 2022 činí 0,00 Kč, 

- elektrický varný kotel Alba Hořovice, typ E-B-85-900,  
inventární číslo DDHM/35, pořízen dne 24. 10. 2003  
v pořizovací ceně 82 917,47 Kč včetně DPH,  
zůstatková cena k 31. 3. 2022 činí 0,00 Kč 

 

 

4278/85RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku - ZŠ Gen. Svobody 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 Gen. Svobody 16/284 okres 

Karviná, IČO: 48805513 

 
Dataprojektory: 
- EPSON EB – 440W, inventární číslo DHM 62,  

pořízen dne 8. 12. 2010 v pořizovací ceně 42 990,00 Kč včetně DPH, 
zůstatková cena k 31. 3. 2022 činí 0,00 Kč, 
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- EPSON EB – 440W, inventární číslo DHM 63,  
pořízen dne 8. 12. 2010 v pořizovací ceně 42 990,00 Kč včetně DPH, 
zůstatková cena k 31. 3. 2022 činí 0,00 Kč, 

- EPSON EB – 440W, inventární číslo DHM 64,  
pořízen dne 8. 12. 2010 v pořizovací ceně 42 990,00 Kč včetně DPH, 
zůstatková cena k 31. 3. 2022 činí 0,00 Kč,    

- EPSON EB – 440W, inventární číslo DHM 67,  
pořízen dne 8. 12. 2010 v pořizovací ceně 42 990,00 Kč včetně DPH, 
zůstatková cena k 31. 3. 2022 činí 0,00 Kč, 

- EPSON EB – 440W, inventární číslo DHM 68,  
pořízen dne 8. 12. 2010 v pořizovací ceně 42 990,00 Kč včetně DPH, 
zůstatková cena k 31. 3. 2022 činí 0,00 Kč 

 

 
4279/85RM/2022 - Souhlas zřizovatele se změnou podmínek pronájmu části nemovité věci  

ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Havířov-
Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 změnu podmínek 
pronájmu části nemovité věci na dobu neurčitou níže uvedenému subjektu,  
za podmínek:    
nájemce:  VEJNET.CZ, s.r.o., Rudé armády 970/2b,  

734 01 Karviná-Mizerov, IČO: 2862146 
předmět nájmu:  pronájem části střechy ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 

k umístění telekomunikačního zařízení (antény) 
provozovatele internetu, bez využívání internetových 
služeb, 

výměra prostor:  1,00 m2, 
nájemné:   20 000,00 Kč ročně, 
doba nájmu:  na dobu neurčitou 
poznámka:  úhrada za energie bude účtována podle spotřeby 

elektřiny 
  

 
 
4280/85RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pronájmem učeben ZUŠ  

na ZŠ a MŠ Frýdecké Havířov______________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Havířov-
Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 pronájem učeben 
níže uvedenému subjektu, za podmínek:    

 

nájemce:   Základní umělecká škola Bohuslava Martinů,  

příspěvková organizace, Na Schodech 256/1,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 62331663 
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předmět nájmu:  pronájem učeben pro výuku hudebního oboru ZUŠ  

na ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov - neomezeně  

podle aktuálního počtu přihlášených žáků  

nájemné:   100,00 Kč za školní rok 

doba nájmu:   na dobu neurčitou 

poznámka:  úhrada za energie bude účtována podle počtu odučených 

hodin ve výši 60,00 Kč/hodina za 1 učebnu 

  

 

4281/85RM/2022 - Návrh na poskytnutí dotace – sportovní oblast________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v  ě d o m í  

 

žádost Českého svazu volejbalu o poskytnutí dotace na konání  

„Super Cupu – turnaje nejvyšší domácí kategorie ABV ČVS“ dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit poskytnutí dotace ve výši  

935 000,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova z výdajové části  

OJ 10 – Ostatní dotace a dary schváleného rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2022 Českému svazu volejbalu, IČO: 00540285, na konání  

„Super Cupu – turnaje nejvyšší domácí kategorie ABV ČVS“ 

 

 

4282/85RM/2022 - Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova – změna statutu___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nový Statut Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova ve znění dle 

přílohy č. 2 tohoto materiálu s účinností od 01.06.2022. 

 

u k l á d á 

 

doručit nový Statut Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova 

předsedovi komise 

Z: vedoucí OŠK 

T: 31.05.2022 
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4283/85RM/2022 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby  

města Havířova__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit s účinností od 1. 8. 2022 změnu zřizovací listiny  

zn. ZL/66/2018 ze dne 3. 12. 2018 příspěvkové organizace Sociální služby města 

Havířova, IČO: 60337583, kterou se v Článku IV odst. 2 bodu 2.3. zřizovací 

listiny nahrazuje původní text: „zabezpečování péče o všestranný rozvoj dětí  

ve věku do tří let“ tímto novým zněním:  

„poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb.,  

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů“  

uložit odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny zn. ZL/66/2018 

ze dne 3. 12. 2018 příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  

v souladu s tímto usnesením 

pověřit podpisem dodatku zřizovací listiny zn. ZL/66/2018 ze dne 3. 12. 2018 

příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova, primátora města  

a náměstkyni primátora pro sociální oblast 

 

 

4284/85RM/2022 - Plnění cílů a opatření Komunitního plánu za rok 2021__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Zprávu o plnění cílů a opatření „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb  

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2022“,  

za rok 2021 dle přílohy 

 

 

4285/85RM/2022 - Uzavření dodatku ke smlouvám o zajištění zpětného odběru  

elektrozařízení___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1.  uzavření dodatku č. 1 smlouvy o využití obecního systému odpadového 

hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností 

ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4,  

IČO: 27257843 

 

2.  uzavření dodatku č. 3 smlouvy č. 273/OMHD/07 o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého 

exilu 2062/8, Praha 4, IČO: 27373231  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 1 smlouvy 

o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. a dodatku č. 3 smlouvy  

o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o využití obecního systému 

odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

se společností ELEKTROWIN a.s.  

a dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se 

společností ASEKOL a.s. 
Z: vedoucí OKS  

          T: 15.06.2022 

 

 

4286/85RM/2022 - VZ/189/OKS/22 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek  

v Havířově“ – vyhodnocení podaných nabídek________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/189/OKS/22 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

od společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České 

Budějovice, IČ: 480 35 599, s nabídkovou cenou za opravu 1 m2 asfaltového 

povrchu vozovky 291,00 Kč bez DPH (352,11 Kč vč. DPH) a za výškovou 

úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí 1 100,00 bez DPH  

(1 331,00 Kč vč. DPH). 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/189/OKS/22  

- „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ takto:   

 

2. místo:  STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice,  

IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou za opravu 1 m2 asfaltového 

povrchu vozovky 387,00 Kč bez DPH (468,27 Kč vč. DPH)  

a za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí 1 625,00 

bez DPH (1 966,25 Kč vč. DPH). 

 

3. místo:  PORR a.s, Dubečská 3238/36, Praha 10 – Strašnice,  

IČ: 430 05 560 s nabídkovou cenou za opravu 1 m2 asfaltového 

povrchu vozovky 523,80 Kč bez DPH (633,80 Kč vč. DPH)  

a za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí 1 385,63 

bez DPH (1 676,61 Kč vč. DPH). 
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4. místo:  BERKASTAV, s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál,  

IČ: 026 57 392 s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového 

povrchu vozovky 521,00 Kč bez DPH (630,41 Kč vč. DPH)  

a za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí  

2 400,00 bez DPH (2 904,00 Kč vč. DPH). 

 

5. místo:  JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava – Kunčice,  

IČ: 258 55 581 s nabídkovou cenou za opravu 1 m2 asfaltového 

povrchu vozovky 568,00 Kč bez DPH  

(687,28 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks armatury 

inženýrských sítí 2 290,00 bez DPH (2 770,90 Kč vč. DPH). 

 

6. místo:  EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2,  

Praha 4 – Michle, IČ: 452 74 924 s nabídkovou cenou  

za opravu 1 m2 asfaltového povrchu vozovky 1 068,83 Kč  

bez DPH (1 293,28 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks 

armatury inženýrských sítí 960,00 Kč bez DPH  

(1 161,60 Kč vč. DPH). 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/189/OKS/22 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/189/OKS/22 - „Plošné opravy 

asfaltových povrchů vozovek v Havířově“  

 

Z: vedoucí OKS 

T: 15.06.2022 

 

 

4287/85RM/2022 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2021-2022____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období  

od 01.11.2021 do 31.03.2022 v rozsahu přílohy. 
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4288/85RM/2022 - VZ OŘ/54/OKS/22 – „Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města  

Havířova a vybraných okolních obcí veřejnými službami v přepravě 

cestujících městskou autobusovou dopravou od 1. 1. 2024“ – rozhodnutí  

o výběru a uzavření smluv_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru nejvýhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky na služby  

OŘ/54/OKS/22 „Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova 

a vybraných okolních obcí veřejnými službami v přepravě cestujících 

městskou autobusovou dopravou od 1. 1. 2024“ od společnosti ČSAD Havířov 

a.s., U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 45192081, 

s nabídkovou cenou 149.398.032,91 Kč (bez DPH), 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů nadlimitní veřejné zakázky OŘ/54/OKS/22  

„Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných 

okolních obcí veřejnými službami v přepravě cestujících městskou 

autobusovou dopravou od 1. 1. 2024“ takto: 

 

2. místo: Z-Group bus Havířov 

Společník 1 – Strojně dopravní služby Opava spol. s r.o., 

Komárovská 2613/25, Předměstí, 746 01 Opava,  

IČO: 47681390 

Společník 2 – Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., 

Polepská 867, Kolín IV, 280 02 Kolín, IČO: 25095251 

nabídková cena: 153.502.259,17 Kč (bez DPH) 

 

3. místo: BusLine pro Havířov  

Společník 1 – BusLine Tarmac s.r.o., Na Rovinkách 211, 

Podmoklice, 513 01 Semily, IČO: 07783116 

Společník 2 – BusLine MHD Jablonecko s.r.o.,  

Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily,  

IČO: 07782608       

nabídková cena: 219.009.013,92 Kč (bez DPH), 

 

3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/54/OKS/22 – „Smlouva  

o veřejných službách v přepravě cestujících dle zák. č. 194/2010 Sb.,  

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů“ 

s dopravcem ČSAD Havířov a.s., U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí, 

IČO: 45192081 v případě, že vybraný dodavatel předloží doklady na základě 

výzvy dle § 122 odst. 3 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 

 

primátora města podpisem smlouvy na realizaci nadlimitní veřejné zakázky 

se společností ČSAD Havířov a.s., dle bodu 3. rozhodovací části usnesení, 
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u k l á d á 

 

1. odeslat výzvu vybranému dodavateli k předložení dokladů dle § 122  

odst. 3 zákona, 

Z: vedoucí OKS 

T: do 25.05.2022 

 

2. odeslat oznámení o výběru, 

 

Z: vedoucí OKS 

T: po posouzení předložených  

dokladů na výzvu podle § 122  

odst. 3 zákona 

 

3. předložit k podpisu „Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících  

dle zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících  

a o změně dalších zákonů“, dle bodu 3. rozhodovací části usnesení, 

 

Z: vedoucí OKS 

T: po marném uplynutí lhůty  

k podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

4. připravit ke schválení v Radě města Havířova „Smlouvu o zajištění dopravní  

obslužnosti v příměstské oblasti města Havířov městskou autobusovou 

dopravou“ samostatně s obcí Petřvald, Albrechtice, Horní Suchá, Horní 

Bludovice, Šenov, Těrlicko a Stonava, 

 

Z: vedoucí OKS 

T: po uzavření smlouvy  

s vybraným dodavatelem 
 

 

4289/85RM/2022 - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci  

Fondu mikroprojektů_____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě zn. 935/ORG/21 o financování 

projektu v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A  

Česká republika-Polsko 2014-2020 

pověřit primátora města podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě zn. 935/ORG/21  

o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A 

Česká republika-Polsko 2014-2020 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 85. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 23.05.2022 

38 

uložit předložení Dodatku č.1 ke Smlouvě zn. 935/ORG/21 o financování 

projektu v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A  

Česká republika-Polsko 2014-2020 k podpisu 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 06/2022 

 

 

4290/85RM/2022 - Microsoft 365 - zahájení zadávacího řízení____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky centralizovaného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku  

na dodávky „Microsoft 365“ pro příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Havířov uvedené v příloze č. 1 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

  příspěvková organizace  

  jednorázově za zprovoznění  

  a zaškolení a ročně za licence 

včetně souvisejících služeb) 

    poskytnutí zálohy:    ne  

    čerpání dotace:    ne  

    přenesená daňová povinnost:   ne  

 

4. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů  

 

6. výši požadované jistoty:   120 000,- Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne  

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    termín zahájení plnění:  od 1. 9. 2022 nebo ode dne  

   účinnosti smlouvy (zveřejnění  

   v registru smluv), podle toho,  

   která skutečnost nastane později 

 

zprovoznění a zaškolení:  nejpozději do 210 kalendářních  

dnů ode dne termínu zahájení 

plnění  
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  doba trvání smlouvy:  3 roky ode dne zprovoznění 

poslední příspěvkové organizace  

s automatickým prodloužením  

o další 1 rok, pokud některá 

smluvní strana nesdělí druhé 

smluvní straně nejméně 3 měsíce 

před uplynutím doby určité, že 

na dalším trvání smlouvy nemá 

zájem 

 

9. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH s váhou 100 %  

 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

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

 

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 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání  

v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“   

 

12. technickou kvalifikaci: 

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

poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (včetně 

uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele) 

prokazující poskytnutí minimálně 3 zakázek, přičemž předmětem každé 

byla dodávka licencí včetně implementace Microsoft 365 minimálně pro 

150 uživatelů/1 dodávka včetně implementace, a to jak s ohledem na 

požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovaný minimální počet uživatelů 

 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznam minimálně 3 osob,  

které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (realizační tým), a to: 

1. minimálně 2 osoby pro implementaci, přičemž vždy minimálně jedna  

takováto osoba musí u části předmětu plnění týkajícího se pouze 

implementace vykonávat nebo alespoň odborně vést provádění 

implementace a musí být vždy osobně přítomna u veškerých jednání či 

činností souvisejících s implementací  

 

2. minimálně 1 osoba pro implementaci včetně migrace dat, přičemž vždy 

minimálně jedna takováto osoba musí u části předmětu plnění týkajícího 

se implementace včetně migrace dat vykonávat nebo alespoň odborně 

vést provádění implementace včetně migrace dat a musí být vždy osobně 

přítomna u veškerých jednání či činností souvisejících s implementací 

včetně migrace dat (tato osoba může vykonávat i činnosti dle bodu 1.)  
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- dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o odborné kvalifikaci  

realizačního týmu, a to: 

1. osoba pro implementaci - profesní životopis prokazující, že se tato osoba  

aktivně podílela na implementaci Microsoft 365 u minimálně 2 zakázek 

2. osoba pro implementaci včetně migrace dat - profesní životopis  

prokazující, že se tato osoba aktivně podílela na implementaci Microsoft 

365 včetně migrace dat u minimálně 2 zakázek  

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

- předložení v nabídce informace o tom, zda: 

1. je dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno v doporučení  

Komise 2003/361/ES 

2. podaná nabídka dodavatele spadá pod rámcovou smlouvu  

Unie školských asociací ČR CZESHA se společností Microsoft 

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona 

předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 

s pojistným plněním v minimální výši 5 000 000,- Kč 

- 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)  

 

14. podmínky realizace: 

- záruční doba na veškeré služby a užívací práva po celou dobu  

platnosti smlouvy  

- smluvní pokuty dle přílohy č. 2 

 

15. složení komise dle přílohy č. 3  

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 

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

zákona 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 

4291/85RM/2022 - Nákup výpočetní techniky – 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 dodávky  

„Nákup výpočetní techniky“ 
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2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano 

část 1) Notebooky 

část 2) Počítačové sestavy 

(možnost podání nabídky na obě části veřejné zakázky nebo pouze na jednu část 

veřejné zakázky) 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne (stejné pro obě části) 

    poskytnutí zálohy:    ne (stejné pro obě části) 

    čerpání dotace:    ne (stejné pro obě části) 

    přenesená daňová povinnost:   ne (stejné pro obě části) 

 

4. varianty nabídky:    ne (stejné pro obě části) 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky (stejné pro obě části): 

termín zahájení:     ode dne účinnosti smlouvy,  

tj. zveřejnění smlouvy v registru   

                                    smluv (předpoklad začátek  

měsíce července 2022) 

    termín dokončení:     nejpozději do 100 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlouvy

    

6. hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH (stejné pro obě části) 

 

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 (stejné pro všechny části) 

 

8. profesní způsobilost (stejné pro obě části): 

- 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. technickou kvalifikaci (stejné pro obě části): 

- seznam minimálně 3 dokončených dodávek poskytnutých za poslední 3 roky 

přede dnem podání nabídky, přičemž předmětem každé byla dodávka 

notebooků nebo počítačových sestav v minimální hodnotě 600 000,00 Kč 

bez DPH / 1 dodávka, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak rovněž 

na požadovanou minimální hodnotu 

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

kvalifikaci minimálně 3 stejnými zakázkami) 

 

10. další podmínky (stejné pro obě části): 

- záruka 36 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- nepřipustit prokazování kvalifikace poddodavatelem 
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11. způsob realizace zadávacího řízení: 
- elektronickou formou  

 
12. složení komise pro hodnocení nabídek dle Přílohy č. 2 (stejné pro obě části) 
 
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 (stejné pro obě části) 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů 
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup 
výpočetní techniky“ 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“  

 
  Z: vedoucí ORG 

T: 6/2022 
 

 
4292/85RM/2022 - Změna v povodňové komisi________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á 
 
pana Ing J. P. z Povodňové komise města Havířova ke dni 23.5.2022  
 
j m e n u j e 
 
paní Ing. J. G. členkou Povodňové komise města Havířova  
ke dni 24.5.2022 

 

 
4293/85RM/2022 - Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění  

nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění 
nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře s Českou republikou – 
Ministerstvem zemědělství, IČ: 00020478, sídlo Těšnov, 65/17, 110 00 Praha 1 
– Nové Město, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
primátora statutárního města Havířov podpisem smlouvy  
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4294/85RM/2022 - Informace o předběžné náhradní péči o týraná zvířata_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

informaci o nařízení předběžné náhradní péče o týraná zvířata 

  

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o předběžné náhradní péči o týraná zvířata 

 

p o v ě ř u j e      

 

vedoucí odboru životního prostředí uzavřít smlouvu o předběžné náhradní péči 

s odborným pečovatelem  

 

 

4295/85RM/2022 - ZPŘ/122/OÚR/22 - „Most M2 na ul. Prachatická – projektová  

dokumentace“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy______ 

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), společnost AFRY CZ 

s.r.o., se sídlem 140 00 Praha 4, Michle, Magistrů 1275/13, IČO: 45306605,  

z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/122/OÚR/22 - „Most M2  

na ul. Prachatická – projektová dokumentace“, neboť nesplnila zadávací 

podmínky z důvodů uvedených v příloze č. 1 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru dodavatele DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem  

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, IČO: 42767377, 

jakožto jediného účastníka zadávacího řízení ZPŘ/122/OÚR/22 - „Most M2 

na ul. Prachatická – projektová dokumentace“, jak vyplývá z přílohy č. 1 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/122/OÚR/22 - „Most  

M2 na ul. Prachatická – projektová dokumentace“ s dodavatelem 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem 702 00 Ostrava, Moravská 

Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, IČO: 42767377, s nabídkovou cenou  

1 531 134 Kč včetně DPH (1 265 400 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 vyloučení a výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy 
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u k l á d á 

 

1. odeslat vyloučené společnosti oznámení o vyloučení 

 

             Z: vedoucí OPS 

             T: do 25.05.2022 

 

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

 

  Z: vedoucí OPS 

  T: do 25.05.2022 

 

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 smlouvu k podpisu 

 

  Z: vedoucí OÚR 

  T: po marném uplynutí lhůty  

        k podání námitek proti  

      rozhodnutí o vyloučení  

      a výběru 

 

 

4296/85RM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 3.6.2022____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. termín konání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,  

se sídlem 735 35 Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, IČO: 47677287  

(dále jen „Společnost“) dne 3.6.2022 v 9 hodin v sídle Společnosti  

2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

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

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu jednání takto: 

bod 2. Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob  

dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 2 

bod 3.  Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku společnosti,  

podnikatelský záměr r. 2022 - vzít na vědomí dle Přílohy č. 2  

a Přílohy č. 3  

bod 4.  Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně zprávy auditora 

- vzít na vědomí dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 
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bod 5.  Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku - hlasovat pro schválení  

řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 

bod 6.  Schválení auditora pro rok 2022 - hlasovat pro zvolení osob dle návrhu  

představenstva dle Přílohy č. 2 

bod 7.  Odvolání členů představenstva a dozorčí rady, volba členů 

představenstva a dozorčí rady - hlasovat pro odvolání a zvolení osob 

dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 2 

 

 

4297/85RM/2022 - OŘ/121/ORG/22 - „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022“  

- rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy___________________  

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e  

 

dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), společnost Hasičská 

vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem 120 00 Praha 2, Římská 2135/45,  

IČO: 46973451, z účasti v zadávacím řízení OŘ/121/ORG/22 - „Pojištění 

majetku a odpovědnosti za škodu 2022“, neboť nesplnila podmínky zadávacího 

řízení z důvodů uvedených v příloze 

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem  

110 00 Praha 1 - Nové Město, Spálená 75/16, IČO: 45272956, který jakožto 

jediný účastník zadávacího řízení splnil podmínky účasti v zadávacím řízení 

OŘ/121/ORG/22 - „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022“,  

jak vyplývá z přílohy 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/121/ORG/22 –  

„Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022“ s ročním pojistným 

6.651.400, - Kč s dodavatelem Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem  

110 00 Praha 1 - Nové Město, Spálená 75/16, IČO: 45272956, po marném 

uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení a výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem pojistné smlouvy 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vyloučené společnosti oznámení o vyloučení  

 

Z: vedoucí OPS 

 T: do 25.05.2022 

 

2. odeslat oznámení o výběru 

Z: vedoucí OPS 

 T: do 25.05.2022 
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3. předložit smlouvu k podpisu 

Z: vedoucí ORG 

T: po marném uplynutí lhůty  

     k podání námitek proti     

     rozhodnutí o vyloučení      

     a výběru 

 

 

4298/85RM/2022 - ZPŘ/198/MP/22 - „Dodávka 2 vozidel pro MP - nové vyhlášení“ – zrušení  

zadávacího řízení_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení ZPŘ/198/MP/22 - „Dodávka 2 vozidel pro MP - nové vyhlášení“ 

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) 

 

u k l á d á 

 

uveřejnit oznámení o zrušení zadávací řízení ZPŘ/198/MP/22 - „Dodávka 2 

vozidel pro MP - nové vyhlášení“ na profilu zadavatele  

 

Z: vedoucí OPS 

  T: do 27.05.2022 

 

 

4299/85RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov_________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í  

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město 

 

Poskytovatel dotace:   Moravská zemská knihovna v Brně  

Název dotačního programu:  Projekt na podporu nákupu nekomerčních 

titulů uměleckých děl české literatury  

pro profesionální veřejné knihovny  

Název projektu:    Česká knihovna  

Celkové náklady na projekt:            9 872,00 Kč 

Požadovaná výše dotace:            základní dotace: 5 196,00 Kč (21 titulů) 

                                                         rezervní dotace: 4 676,00 Kč (20 titulů) 

Spolufinancování:   0,00 Kč 
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4300/85RM/2022 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci Nadační fond Tesco 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci Nadačnímu fondu Tesco,  

IČO: 288 66 991, Vršovická 1257/68b, 100 00 Praha 10 v hodnotě 45 000,- Kč  

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: květen 2022 

 

 

4301/85RM/2022 - Pořízení vlastního investičního majetku – MKS Havířov________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Městské kulturní středisko Havířov,  

IČO: 00317985, pořízení vlastního investičního majetku: 

 

software pokladního systému k prodeji vstupenek včetně prodeje vstupenek  

přes internet, v maximální pořizovací ceně 140 984,36 Kč včetně DPH  

 

 

4302/85RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací Městským kulturním 

střediskem Havířov, IČO: 00317985 

 

poskytovatel dotace:   Moravskoslezský kraj,  

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, 

IČ: 708 90 692 

název projektu:   Havířovské slavnosti 2022 

požadovaná výše dotace          2 000 000,00 Kč 

spolufinancování:  spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2022  
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4303/85RM/2022 - Sociální služby města Havířova – nájem nebytových prostor_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem 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 01.10.2022, 

- nájemné 500,00 Kč/m2/rok,  

- hrazení záloh na služby, 

společnosti FitKlinik s.r.o., se sídlem Fojtská 579, 739 24 Krmelín,  

IČO: 08928649, v souladu se schváleným převodem části činnosti Sociálních 

služeb města Havířova – střediska Rehabilitace 

 

 

4304/85RM/2022 - Finanční příspěvek_______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

poskytnutí finančního příspěvku formou dotace ve výši 50 000,- Kč z rozpočtu 

statutárního města Havířova na rok 2022 na pořádání příměstských táborů  

pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny ve dnech 4. - 8. 7. 2022  

a 11. - 15. 7. 2022 organizaci DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 

 

 

4305/85RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

na Slovensku ve dnech 30. 4. - 1. 5. 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 30. dubna – 1. května 2022.  

Složení delegace: Mgr. Daniel Vachtarčík, radní pro sport, P. W.,  

člen Zastupitelstva města Havířova a předseda spolku regioRUN,  

Bc. R. Ch., člen Komise sociální a zdravotní RMH a místopředseda spolku 

Atletika Havířov 1965. 
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4306/85RM/2022 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě  

ve dnech 2. – 5.6.2022______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Mažeikiai 

v Litvě ve dnech 02. 06. – 05. 06. 2022 pro Mgr. T. O., člena Komise pro 

regionální spolupráci a partnerská města na „Festival dechových kapel“. 

 

 

4307/85RM/2022 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 1. čtvrtletí 2022________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 

oddělením kontroly a interního auditu odboru kancelář primátora Magistrátu 

města Havířova v 1. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č. 1. 

 

 

4308/85RM/2022 - Změna ve složení Občanské komise č. 2 pro část města  

Havířov – Dolní Datyně___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci pana K. K. na funkci člena Občanské komise č. 2 pro část města 

Havířov – Dolní Datyně, ze zdravotních důvodů. 

  

 

4309/85RM/2022 - Uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s osobami přicházejícími  

z Ukrajiny_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, které byly vyčleněny usnesením 

Rady města Havířova dne 14.3.2022, č. usnesení 4100/82RM/2022, bod 3., 

s osobami, kterým bylo poskytnuto ubytování prostřednictvím Krajských 

asistenčních center pomoci Ukrajině a jsou ubytovány v obecních bytech dle 

pokynu vlastníka statutárního města Havířova za těchto podmínek:  

- složení peněžité jistoty (kauce) ve výši 5.000 Kč s možností její úhrady  

ve splátkách ve lhůtě   3 měsíců od účinnosti nájemní smlouvy 

- stanovení nájemného dle standardních podmínek  

- hrazení služeb spojených s užíváním bytu formou paušální platby  
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- předložení kladného vyjádření společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., 

IČO: 64084777 s uzavřením nájemní smlouvy s tím, že nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu 3 měsíce s možností jejího prodloužení o další  

3 měsíce, a to i opakovaně a nájemní smlouva bude uzavřena s odloženou 

účinností ode dne následujícího po dni, kdy nebude městu poskytován 

kompenzační příspěvek stanovený usnesením vlády ČR 

 

2. uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, které byly vyčleněny usnesením 

Rady města Havířova dne 14.3.2022, č. usnesení 4100/82RM/2022, bod 3., 

s osobami, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana z důvodu ozbrojeného 

konfliktu na území Ukrajiny za těchto podmínek:  

- prokázání skutečnosti, že se jedná o osoby, kterým byla poskytnuta  

dočasná ochrana z důvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny 

- složení peněžité jistoty (kauce) ve výši 5.000 Kč  

- stanovení nájemného dle standardních podmínek  

- hrazení služeb spojených s užíváním bytu formou paušální platby  

- předložení doporučení předcházejícího ubytovatele 

- předložení stanoviska odboru sociálních věcí MMH 

- předložení kladného vyjádření společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,  

IČO: 64084777 s uzavřením nájemní smlouvy s tím, že nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu 1 měsíce s možností jejího prodloužení o další  

3 měsíce, a to i opakovaně  

 

s v ě ř u j e   

 

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

předpisů, ekonomickému odboru MMH s účinnosti od 23.05.2022 rozhodování  

o uzavírání smluv o nájmu bytu včetně rozhodování o uzavírání dodatků k těmto 

nájemním smlouvám o prodloužení doby nájmu bytu dle tohoto usnesení, včetně 

podepisování rozhodnutí o přidělení konkrétního bytu 

 

r o z h o d l a 

 

nesnižovat odměnu společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744 

dle bodu 1 písm. a) Přílohy č. 3 Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých 

věcí, uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společnosti Městská realitní 

agentura, s.r.o., o dluhy vzniklé na nájemném a platbách za služby u bytů 

pronajatých dle bodu 1 a 2 schvalovací části usnesení  

 

u k l á d á  

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744 uzavírat nájemní 

smlouvy včetně dodatků dle bodu 1 a 2 schvalovací části usnesení                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 85. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 23.05.2022 

51 

4310/85RM/2022 - ZPŘ/194/OÚR/22 - „Výměna elektroinstalace a osvětlení ve školách“  

– zrušení zadávacího řízení_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obě části 

zadávacího řízení ZPŘ/194/OÚR/22 - „Výměna elektroinstalace a osvětlení  

ve školách“, neboť u obou částí zadávacího řízení je jediný účastník zadávacího 

řízení  

 

u k l á d á 

 

uveřejnit oznámení o zrušení zadávací řízení ZPŘ/194/OÚR/22 - „Výměna 

elektroinstalace a osvětlení ve školách“ na profilu zadavatele  

 

Z: vedoucí OPS 

  T: do 27.05.2022 
 

 

4311/85RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI, pořízení vlastního investičního 

majetku – SSRZ Havířov___________________________________________ 

 

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: 

 

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

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic, v celkové výši 

257 000,00 Kč, a to na pořízení softwaru na plánování směn zaměstnanců  

a kuchyňské linky 

 

2. pořízení vlastního investičního majetku: 

 

- software na plánování směn zaměstnanců v celkové maximální pořizovací  

ceně 200 000,00 Kč včetně DPH (165 289,25 Kč bez DPH) 

- kuchyňská linka včetně dopravy a montáže v celkové maximální pořizovací  

ceně 57 000,00 Kč včetně DPH (47 107,43 Kč bez DPH) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 85. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 23.05.2022 

52 

4312/85RM/2022 - Vyřazení částí svěřeného majetku a svěřeného majetku,  

snížení ceny svěřeného majetku - SSRZ Havířov_______________________ 

 

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: 

 

1. Vyřazení svěřeného investičního majetku a částí svěřeného investičního  

majetku z účetní evidence, a to: 

 

a) Stavba evidovaná pod názvem „zpevněná plocha pod domek správce  

na parcele č. 395/3, k. ú. Havířov-Město“  

v areálu Letní koupaliště Jindřich 

inventární číslo:     210328  

datum pořízení:     31. 8. 2021 

pořizovací cena stavby:    21 022,64 Kč 

zůstatková cena:    20 788,64 Kč 

 

b) Část stavby v areálu Letního koupaliště Jindřich evidované pod názvem  

„areál koupaliště“ - vedlejší stavba betonového pingpongového stolu  

inventární číslo:     210002 

datum pořízení:     1. 1. 1966 

pořizovací cena:     75 130 294,23 Kč 

pořizovací cena vyřazené části stavby:   9 071,57 Kč 

zůstatková cena stavby:   75 121 222,66 Kč 

 

c) Část stavby v areálu Letního koupaliště Jindřich evidované pod názvem  

„venkovní sprchy - plážový volejbal včetně přípojky vody“ - zpevněná 

plocha sprchoviště 

inventární číslo:     210327 

datum pořízení:     31. 8. 2021 

pořizovací cena:     18 431,40 Kč 

pořizovací cena vyřazené části stavby: 14 736,09 Kč 

zůstatková cena stavby:     3 695,31 Kč 

 

2. Snížení účetní ceny svěřeného investičního majetku, a to: 

 

a) Stavby evidované pod názvem „areál koupaliště“  

(inventární č. 210002) ve výši 75 130 294,23 Kč o 9 071,57 Kč  

za vyřazenou část stavby – pingpongový stůl dle bodu 1. tohoto usnesení, 

na účetní cenu ve výši 75 121 222,66 Kč. 

 

b) Stavby evidované pod názvem „venkovní sprchy - plážový volejbal včetně  

přípojky vody“ (inventární č. 210327) ve výši 18 431,40 Kč 

o 14 736,09 Kč za vyřazenou část stavby – zpevněná plocha sprchoviště  

dle bodu 1. tohoto usnesení, na účetní cenu ve výši 3 639,17 Kč. 
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4313/85RM/2022 - Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova  

- SUMP - 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  

„Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova - SUMP“. 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (2 dílčí plnění) 

    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 smlouvy v registru  

smluv  

(předpoklad měsíc červen 2022) 

    termín dokončení:     nejpozději do 165 dnů ode  

dne účinnosti smlouvy 

   

6. hodnotící kritérium:     nejnižší nabídková cena  

v Kč s DPH 

 

7. základní způsobilost: 

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

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

3 měsíce přede dnem podání nabídky  

 

8. profesní způsobilost: 

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

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky, (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění) 

např. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií  

a posudků, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

9. technickou kvalifikaci: 

- Seznam dokončených služeb, které byly úspěšně projednány a schváleny  

v příslušných orgánech za poslední 3 roky přede dnem podání nabídky, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně: 
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a) 2 dokončených služeb, v minimální hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH,  

přičemž předmětem každé bylo zpracování plánu udržitelné městské 

mobility, generel dopravy s počtem více než 50 tis. obyvatel dané obce/1 

služba, a to s ohledem na požadovaný předmět, na požadovanou minimální 

hodnotu, a také na požadovaný minimální počet obyvatel obce, 

b) 1 dokončené služby, jejímž předmětem bylo zpracování strategického  

nebo rozvojového nebo koncepčního dokumentu pro územně správní 

celek/1 služba, a to s ohledem na požadovaný předmět, 

c) 3 dokončených služeb, přičemž předmětem každé bylo zpracování  

multimodálního dopravního modelu, z čehož jedno z měst mělo nad 50 tis. 

obyvatel a součástí této služby bylo i zpracování směrového dopravního 

měření/1 služba, a to s ohledem na požadovaný předmět  

(Poskytnutí služeb požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i 

společně stejnou zakázkou. Požadované služby uvedené v písm. c) mohou 

být i součástí zakázky požadované v písm. a) nebo b). 

- Seznam osob podílejících se na plnění veřejné zakázky (dále také „členové  

realizačního týmu“) v tomto složení: 

1. Vedoucí týmu 

2. Specialista v oblasti dopravy 

3. Specialista v oblasti životního prostředí 

4. Specialista v oblasti sociální geografie 

5. Specialista na dopravní modelování 

- kvalifikace osob podílejících se na plnění veřejné zakázky: 

1. Vedoucí týmu: VŠ vzdělání; s minimálně 5letou praxí, vč. autorizace podle  

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

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizace“) v oboru dopravní 

stavby, poskytnutí minimálně 2 dokončených služeb, přičemž předmětem  

každé byla realizace projektových prací v oblasti dopravního plánování,  

a profesními zkušenostmi při poskytování poradenských služeb  

v předchozích pěti letech, tj. na zpracování koncepce, strategie nebo 

plánování dopravy v obci s min. 20 tis. obyvateli;  

Tato osoba bude odpovědná za plnění předmětu veřejné zakázky.  

2. Specialista v oblasti dopravy: VŠ vzdělání technického směru, obor  

dopravní inženýrství nebo obor městského inženýrství a stavitelství;  

s minimálně 3letou praxí při realizaci projektových prací v oblasti 

dopravního plánování a profesními zkušenostmi na poskytování 

odborných technických služeb, poskytnutí minimálně 2 zakázek 

obdobného charakteru, tj.  zpracování koncepce, strategie nebo plánování 

dopravy v obci s min. 20 tis. obyvateli v předchozích pěti letech; 

3. Specialista v oblasti životního prostředí: VŠ vzdělání přírodovědeckého  

nebo technického směru a s minimálně 3letou praxí v oblasti modelování 

a vyhodnocování negativních vlivů dopravy na životní prostředí; 

4. Specialista v oblasti sociální geografie: VŠ vzdělání, obor sociální  

geografie a s minimálně 3letou praxí v oblasti provádění dopravních 

průzkumů sociogeografických analýz území 

5. Specialista na dopravní modelování 

VŠ vzdělání technického směru, minimálně 5 let zkušeností s dopravním 

modelováním 
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Pozici vedoucího týmu, pozici specialista v oblasti dopravy a pozici specialista 

na dopravní modelování nemůže vykonávat tatáž osoba. Pokud vedoucí týmu 

nebo specialista v oblasti dopravy splňuje požadavky na specialistu v oblasti 

životního prostředí nebo i požadavky na specialistu v oblasti sociální geografie 

odborníka, může vykonávat i tyto pozice. 

Shora uvedené požadavky na osoby, které se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky budou uvedeny v profesních životopisech jednotlivých členů 

realizačního týmu. 

 

10. další podmínky: 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- záruka za dokončené dílo 24 měsíců 

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice vedoucího týmu  

 

11. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

14. výjimku z článku III. odst. 4 Zásad zadávání veřejných zakázek malého  

rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro rozhodnutí  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Plán udržitelné městské mobility 

statutárního města Havířov – SUMP“   

 

p o v ě ř u j e  

 

1. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu  

„Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova - SUMP“   

 

2. Poradu vedení statutárního města Havířova rozhodnutím o zadání veřejné  

zakázky malého rozsahu „Plán udržitelné městské mobility statutárního 

města Havířova – SUMP“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Plán udržitelné městské mobility 

statutárního města Havířova - SUMP“ 

 

Z: vedoucí OÚR  

T: květen 2022 
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4314/85RM/2022 - ZPŘ/192/OÚR/22 - ,,ZŠ Školní, Havířov-Šumbark – výměna oken“  

- rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele MEROPS spol. s r.o.,  

se sídlem 735 62 Český Těšín - Mosty, Strojnická 374, IČO: 25394282, jehož 

nabídka byla podle výsledku hodnocení v zadávacím řízení ZPŘ/192/OÚR/22 

- ,,ZŠ Školní, Havířov-Šumbark – výměna oken“ vyhodnocena  

jako ekonomicky nejvýhodnější, jak vyplývá z přílohy č. 1 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/192/OÚR/22  

- ,,ZŠ Školní, Havířov-Šumbark – výměna oken“ s dodavatelem MEROPS 

spol. s r.o., se sídlem 735 62 Český Těšín - Mosty, Strojnická 374,  

IČO: 25394282, s nabídkovou cenou 5.907.910,39 Kč včetně DPH 

(4.882.570,57 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 smlouvy  

 

 

u k l á d á 

 

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

 

 Z: vedoucí OPS 

 T: do 25. 5. 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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4315/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady__  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,  

736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“  

nebo „společnost“) 

 

v o l í  

 

zapisovatele:   V. M. 

2. ověřovatele zápisu:  Ing. J. Ch., Ph. D. 

 

s c h v a l u j e  

 

pořad jednání valné hromady MRA, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku  

za rok 2021 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2021 
3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

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

- o výsledcích kontrolní činnosti 
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2021 
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021, vč. stanovení výše,  

termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  
7. Různé  

 

 
4316/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku za rok 2021__________________________________ 
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,  
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“  
nebo „společnost“) 
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s c h v a l u j e 
 
Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Městská realitní 
agentura, s.r.o. za rok 2021 ve znění dle přílohy č. 1 

 

 
4317/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou  
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2021_______________________________________ 
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,  
736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“  
nebo „společnost“) 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 ve znění 
dle přílohy č. 1. 

 

 

4318/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti___________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,  

736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“  

nebo „společnost“) 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Zprávu dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2021 

- o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy č. 1 
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4319/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní 

závěrky za rok 2021_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,  

736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“  

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2021 ve znění  

dle přílohy č. 1. 

 

 

4320/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti  

za rok 2021______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,  

736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“  

nebo „společnost“). 

 

s c h v a l u j e  

 

řádnou účetní závěrku za rok 2021 dle příloh č. 1-4  

 

 

4321/85RM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2021  

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku____________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město,  

736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“  

nebo „společnost“). 
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s c h v a l u j e  

 

rozdělení zisku společnosti za rok 2021 vč. stanovení výše, termínu a způsobu 

výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti ve znění  

dle přílohy č. 1 

 

 

4322/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady -  Schválení pořadu jednání valné hromady__  

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,  

IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

v o l í  

 

Zapisovatele:   V. M. 

2. ověřovatele zápisu:  Ing. J. Ch., Ph. D. 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání valné hromady Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2021 

3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

 - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 

 - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 

 - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2021 

 - o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021 

6. Různé   
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4323/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  

a stavu jejího majetku za rok 2021____________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, PSČ 736 01,  

IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“  

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 

ve znění dle přílohy č. 1  

 

 

4324/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou  

a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2021_______________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, PSČ 736 01 Havířov, 

IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“  

nebo „společnost“) 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021  

dle přílohy č. 1 

 

 

4325/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti___________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, PSČ 736 01 Havířov, 

IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“  

nebo „společnost“) 
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b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu dozorčí rady společnosti: 

1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021  

2. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021  

3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou 

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2021 

4. o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy č. 1  

 

 

4326/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti  

za rok 2021______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov,  

IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“  

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění dle příloh č. 1 - 4 

 

 

4327/85RM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021__ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem Svornosti 86/2, Město, PSČ 736 01 Havířov, 

IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“  

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve znění dle přílohy č. 1  
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4328/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady – volba orgánů a schválení pořadu  
valné hromady___________________________________________________  
 
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  
 
V. M., jako zapisovatele valné hromady společnosti HTS, a.s. 
Ing. J. Ch., Ph.D., jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady společnosti 
HTS, a.s. 
 
s c h v a l u j e 
 
pořad valné hromady HTS:  
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS a stavu jejího  

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

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

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

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

4. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS 
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS za rok 2021 
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS za rok 2021 včetně stanovení  

výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 
7. Různé 

 

 
4329/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti HTS a stavu jejího majetku za rok 2021______________ 
 
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“),  
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s c h v a l u j e 

 

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS a stavu jejího 

majetku za rok 2021 dle přílohy č. 1, str. č. 5 až 12. 

 

 

4330/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2021________________________________ 

 

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“),  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích  

mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2021 dle přílohy č. 1, str. 27 až 34.  

 

 

4331/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – zpráva dozorčí rady společnosti HTS_______ 

 

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“),  

 

b e r e    n a   v ě d o m í  

 

Zprávu dozorčí rady HTS o její kontrolní činnosti a jejich výsledcích,  

o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání návrhu  

na rozdělení zisku za rok 2021 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi 

ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 dle přílohy č. 1.  
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4332/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady – zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky________________________________________ 
 
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“),  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS  
dle přílohy č. 1, str. 35 až 38. 

 

 
4333/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – schválení řádné účetní závěrky společnosti 
HTS za rok 2021__________________________________________________ 
 
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“),  
 
s c h v a l u j e 
 
řádnou účetní závěrku HTS za rok 2021 dle přílohy č. 1, str. 13 až 26.  

 

 
4334/85RM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  
HTS za rok 2021 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu 
na zisku_________________________________________________________  
 
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“),  
 
s c h v a l u j e 
 
rozdělení zisku HTS za rok 2021 dle přílohy č. 1. 
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4335/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu  

jednání valné hromady____________________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

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

PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

v o l í   

 

V. M., jako zapisovatele valné hromady společnosti TSH a.s. 

Ing. J. Ch., Ph.D., jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady 

společnosti TSH a.s. 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad valné hromady TSH a.s. 

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s.  

a stavu jejího majetku za rok 2021 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi  

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2021  
3. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

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

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

a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2021 
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2021  

včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 
7. Různé 
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4336/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2021__________  
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 
Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, 
PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
 
s c h v a l u j e   
 
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku 
za rok 2021 ve znění dle přílohy č. 1 

 

 
4337/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - zpráva o vztazích mezi ovládající  
a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021_____________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 
Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, 
PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
 
b e r e    n a   v ě d o m í   
 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou 
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 
ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

4338/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.  

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

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

PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „TSH a.s.“)  
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b e r e    n a   v ě d o m í   

 

vyjádření dozorčí rady TSH a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, 

o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, o přezkoumání zprávy  

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou 

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021, jakož  

i o výsledcích kontrolní činnosti, ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

4339/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření  

řádné účetní závěrky za rok 2021 a zpráva nezávislého auditora určená 

akcionářům účetní jednotky________________________________________  

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

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

PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu nezávislého auditora určenou akcionáři společnosti Technické služby 

Havířov a.s. ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

4340/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti 

TSH a.s. za rok 2021______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

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

PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2021 ve znění dle příloh č. 1 – 3, 

 

s c h v a l u j e   

 

řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2021 ve znění dle příloh č. 1 - 3. 
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4341/85RM/2022 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH 

a.s. za rok 2021 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty 

podílu na zisku___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších přepisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

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

PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

rozdělení zisku TSH a.s. za rok 2021, výši a způsob výplaty podílu na zisku,  

ve znění dle přílohy č. 1 s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet města  

č. 19-1721604319/0800 do 30. 6. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 primátor města      náměstek primátora  

          pro ekonomiku a správu majetku

       


