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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 90. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.07.2022  

 

4489/90RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 90. schůze RMH, konané dne 25. července 2022 

 

4490/90RM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 89. schůze RMH, konané dne 01.07.2022  

 

4491/90RM/2022 - Schválení pořadu 90. schůze RMH, konané dne 25. července 2022 

 

4492/90RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 90. RMH 

 

4493/90RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností  

 

4494/90RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 

 

4495/90RM/2022 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov-Prostř. Suchá 1. etapa“  

 

4496/90RM/2022 - Nájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark 

 

4497/90RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  

– Moskevská 1104/1e 

 

4498/90RM/2022 - Záměr pachtu pozemků parc. č. 397, 399, k. ú. Dolní Suchá 

 

4499/90RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Jarošova 1194/31b, CETIN a.s.  

 

4500/90RM/2022 - Podnájem části nemovité věci – Dlouhá třída 474/25 

 

4501/90RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jedlová 495/6 

 

4502/90RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Hlavní třída 440/69 

 

4503/90RM/2022 - Nájem části nemovité věci – Národní třída 1541/14a 

 

4504/90RM/2022 - Ukončení nájmu prostor v objektu ul. U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark,  

nájemci příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov  

 

4505/90RM/2022 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

4506/90RM/2022 - VZ/227/EO/22 – „Pořízení služeb IS pro podporu energetického  

managementu“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

4507/90RM/2022 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“ - Dodatek  

č. 2 ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21 

 

4508/90RM/2022 - OŘ/192/OÚR/21 „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - uzavření  

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21 

 

4509/90RM/2022 - „Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova“ - zahájení zadávacího řízení 
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4510/90RM/2022 - Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské oblasti města Havířov 

 

4511/90RM/2022 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města 

 

4512/90RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 

 

4513/90RM/2022 - Outsourcing pro MŠ – zajištění služeb a správy IT – zahájení  

zadávacího řízení 

 

4514/90RM/2022 - Zahájení školního roku 2022/2023 v 1. třídách základních škol  

 

4515/90RM/2022 - Vyhlášení nového konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele,  

jmenování a stanovení platu ředitele MŠ Moravská Havířov  

 

4516/90RM/2022 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci  

ZŠ Gen. Svobody Havířov  

 

4517/90RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ Moravská Havířov 

 

4518/90RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO 

 

4519/90RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města  

 

4520/90RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 

 

4521/90RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního 

majetku – ZŠ Gen. Svobody Havířov 

 

4522/90RM/2022 - Vyřazení investičního majetku – MŠ E. Holuba Havířov 

 

4523/90RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  

rámce MAP III – ZŠ Moravská Havířov – změna usnesení 

 

4524/90RM/2022 - Žádost o vystavení souhlasu k navýšení kapacity povoleného  

počtu žáků v Montessori základní škole Úsměv 

 

4525/90RM/2022 - Vyřazení investičního majetku dřevěné sochy Švadlena s peřinou 

 

4526/90RM/2022 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10  

 

4527/90RM/2022 - Mimořádná přidělení konkrétních bytů v Domech s pečovatelskou  

službou v majetku statutárního města Havířova 

 

4528/90RM/2022 - Rozšíření kapacity krizového bydlení v rámci Terénního programu  

 

4529/90RM/2022 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 

 

4530/90RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice  

a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  

 

4531/90RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru   
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4532/90RM/2022 - Informace o zrušení zadávacího řízení „Dodávka elektřiny prostřednictvím 

instalace zařízení fotovoltaické elektrárny“ – SSRZ Havířov 

 

4533/90RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

4534/90RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí  

z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

4535/90RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  

 

4536/90RM/2022 - OŘ/290/ORG/22 - Koncepce a poradenství v ICT - rozhodnutí o námitkách 

 

4537/90RM/2022 - OŘ/270/ORG/22 - Microsoft 365 - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy  

 

4538/90RM/2022 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 2. čtvrtletí 2022 

 

4539/90RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

na Slovensku ve dnech 17. 6. - 19. 6. 2022  

 

4540/90RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Omiš  

v Chorvatsku ve dnech 23. 6. - 26. 6. 2022  

 

4541/90RM/2022 - Změna ve složení Občanské komise č.5 pro část města Havířov – Šumbark 

 

4542/90RM/2022 - Dodání a implementace nového informačního systému pro MP Havířov  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
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U S N E S E N Í 
z 90. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.07.2022  

 

4489/90RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 90. schůze RMH, konané dne 25. července 2022__ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 90. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 25. července 2022 

          Ing. Jakub CHLOPECKÝ, Ph.D. 

 

 

4490/90RM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 89. schůze RMH, konané dne 01.07.2022________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 89. schůze RMH, konané dne 1. července 2022. 

 

 

4491/90RM/2022 - Schválení pořadu 90. schůze RMH, konané dne 25. července 2022_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 90. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 25. července 2022 dle přílohy. 

 

 

4492/90RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 90. 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 

 

4400/86RM/2022 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3824/80RM/2022 Zřízení pozemkových služebností 

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

do majetku města 

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

společností Technické služby Havířov a.s. 

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

ČEZ Distribuce,a.s. 

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

pozemcích Moravskoslezského kraje 

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

vozovek v Havířově“ – vyhodnocení podaných nabídek 

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 

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

škodu 2022“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření 

smlouvy 

4362/86RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

CETIN a.s. 

4363/86RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

4366/86RM/2022 Navýšení rozsahu nájmu pozemku parc. č. 4600, k. ú. 

Havířov-město, pro výstavbu kanalizace v lokalitě Důlňák 

4368/86RM/2022 Výpůjčka části pozemku v k. ú. Havířov-město, parc. č. 

1534/1, pro účely výstavby cyklostezky na Náměstí 

Republiky 

4375/86RM/2022 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační 

přípojky 

4407/86RM/2022 ZPŘ/191/OÚR/22 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 

Moravská, Havířov – Šumbark“ - rozhodnutí o výběru  

a uzavření smlouvy 

4408/86RM/2022 ZPŘ/193/OÚR/22 - „Parkoviště na ul. Dělnická“ - 

rozhodnutí o výběru  a uzavření smlouvy 

4409/86RM/2022 Dohoda o prodloužení Smlouvy o umístění Technického 

zařízení na úseku řidičských průkazů         

4410/86RM/2022 Poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město a JSDH 

Havířov Životice 

4416/86RM/2022 ZPŘ/228/OÚR/22 - „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, 

Havířov-Město“ - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy 

4426/88RM/2022 Udělení souhlasu s přistáním vrtulníku na pozemku parc. č. 

1248/1, k. ú. Prostřední Suchá 

4437/88RM/2022 Dohoda o splátkách dluhu   

4438/88RM/2022 Souhlas s umístěním sídla společnosti 
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4441/88RM/2022 Výpůjčka části pozemku v k. ú. Havířov-město, parc. č. 

1534/1, pro účely výstavby cyklostezky na Náměstí 

Republiky 

4443/88RM/2022 Nájem pozemků v k. ú. Bludovice městu 

4450/88RM/2022 Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav 

na rok 2023 

4451/88RM/2022 Provozování bikesharingu v Havířově – zahájení 

zadávacího řízení 

4452/88RM/2022 Smluvní vztah s městem Šenov pro akci „Odkanalizování 

částí města Havířova, lokalita Důlňák“ 

4453/88RM/2022 „Odkanalizování částí města Havířova – lokalita Důlňák“ 

(stavba č. 19004) - Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 

13/OÚR/21 

4454/88RM/2022 Grantové řízení Oranžový přechod z Nadace ČEZ – přijetí 

nadačního příspěvku 

4456/88RM/2022 „Střechy budovy MMH - křídlo D“ (stavba č. 21013) – 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.326/OÚR/22 

4457/88RM/2022 VZ/230/OÚR/22 – „Projektové dokumentace – 

rekonstrukce elektroinstalací ve školských zařízeních“ – 

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

4459/88RM/2022 VZ/260/ORG/22 – Nákup výpočetní techniky – rozhodnutí 

o výběru nejvhodnější nabídky pro část 1) Notebooky a o 

zrušení zadávacího řízení pro část 2) Počítačové sestavy 

4460/88RM/2022 Jmenování člena školské rady základní školy, kde 

zřizovatelem je statutární město Havířov 

4462/88RM/2022 Návrh na stanovení platu řediteli ZŠ K. Světlé Havířov od 

1. 8. 2022 

4474/88RM/2022 Žádost o souhlas s přijetím nadačního příspěvku z Nadace 

ČEZ 

4481/88RM/2022 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace  

4487/89RM/2022 UŘ/197/MRA/22 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. 

Dlouhá třída 17,  

Havířov – opakované řízení“- zrušení zadávacího řízení 

4488/89RM/2022 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

 

 

4493/90RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Havířov-město, parc. č. 4874/2 dle geometrického plánu  

č. 2523-44b/2022 ze dne 12. 5. 2022, za účelem umístění vodovodní přípojky 

o výměře 5,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „M“, 

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč, dle geometrického plánu  

č. 2523-44a/2022 ze dne 19. 5. 2022  za účelem umístění kanalizační přípojky 
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o výměře 3,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „L“, 

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

o výměře 4,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „A“, 

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

pozemku parc. č. 4756/8, k. ú. Havířov-město, jehož součástí je budova č. p. 

1611, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví D. B.  

a D. . oba bytem ………………………….  

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Havířov-město, parc. č. 4874/2 dle geometrického plánu  

č. 2523-44c/2022 ze dne 12. 5. 2022, za účelem umístění vodovodní přípojky 

o výměře 5,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „Q“, 

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč, dle geometrického plánu  

č. 2523-44a/2022 ze dne 19. 5. 2022 za účelem umístění kanalizační přípojky 

o výměře 3,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „K“, 

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

o výměře 5,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmeny „B“  

a „C“, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou,  

ve prospěch pozemku parc. č. 4756/9, k. ú. Havířov-město, jehož součástí je 

budova č. p. 1610, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví F. T. a 

T. T., oba …………………………. 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Havířov-město,  parc. č. 4874/2 dle geometrického plánu  

č. 2523-44b/2022 ze dne 12. 5. 2022, za účelem umístění vodovodní přípojky 

o výměře 4,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „N“, 

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč, dle geometrického plánu č. 2523-

44a/2022 ze dne 19. 5. 2022  za účelem   umístění kanalizační přípojky  

o výměře 3,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „J“,  

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

o výměře 5,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „D“, 

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

pozemku parc. č. 4756/11, k. ú. Havířov-město, jehož součástí je budova  

č. p. 1609, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví  

Mgr. P. Ch., bytem …………………………. 

 
4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2734/1, dle geometrického plánu č. 1522-76/2022 
ze dne 12. 6. 2022, za účelem umístění sjezdu o výměře 33,00 m2,  
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch 
pozemku parc. č. 2329/24, k. ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova  
č. p. 480, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví S. H., bytem 
…………………………. 

 
5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Bludovice, parc. č.  1675 dle geometrického plánu č. 5055-99/2021  
ze dne 6. 2. 2022 za účelem umístění kanalizační přípojky o výměře 5,60 m2, 
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč, dle geometrického plánu  
č. 5082-28/2022 ze dne 24. 5. 2022 za účelem umístění sjezdu o výměře  
4,90 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou,  
ve prospěch pozemku parc. č. 1673/8, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova 
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č. p. 1226, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví J. B.  
a A. B., oba bytem …………………………. 

 
6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Bludovice, parc. č. 2918 dle geometrického plánu č. 5040-143/2021  
ze dne 2. 12. 2021, za účelem  umístění vodovodní přípojky o výměře 6,00 m2, 
graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „B“, za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.000,00 Kč, a za účelem  umístění sjezdu o výměře 5,10 m2, 
graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „A“, za jednorázovou 
úhradu ve výši 3.000,00 Kč, na dobu neurčitou, ve prospěch budovy č. p. 382, 
která stojí na pozemku parc. č. 2917/3, k. ú. Bludovice, ke dni zřízení 
pozemkové služebnosti ve vlastnictví P. S., DiS. a Ing. L. S., oba bytem 
…………………………. 

 
7. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města  

v k. ú. Havířov-město, parc. č. 1201/1, dle geometrického plánu  
č. 2528-27/2022 ze dne 25. 5. 2022, za účelem umístění sjezdu o výměře  
7,90 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 
neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 1200/1 a pozemku parc. č. 1199,  
jehož součástí je budova č. p. 548, stavba technického vybavení,  
vše k. ú. Havířov-město, ke dni zřízení pozemkové služebnosti  
ve spoluvlastnictví společnosti MIP Investment, s. r. o., IČO: 27806057,  
se sídlem Mickiewiczova 548/1a, Město, 736 01 Havířov - podíl 2000/2229, 
pana P. N., bytem …………………………. - podíl 212/3715, pana M. P., 
bytem …………………………. - podíl 509/11145   

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 
pozemkových služebností dle bodu 1. až 7. 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 
v souladu s tímto usnesením dle bodu 1. až 7.                                                                                     

                                                                                            Z: vedoucí EO 
                                                                                           T: 30.09.2022 
 

 

4494/90RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

města a to parc. č. 1604/1, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1653, 

1654/28, 1656, 1657, 1888/4, 2194/14, 2209/7, k. ú. Šumbark spočívající  

v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

zemního a nadzemního vedení nízkého napětí včetně sloupů v rámci stavby  

č. IZ-12-8002072/001 Šumbark 1604/1, Výletní, přeložka NNv  
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za jednorázovou úhradu 66.620 Kč + DPH, o výměře 333,10 m2 dle GP č. 

2034-263/2021 ze dne 3. 5. 2022, na dobu neurčitou  

 

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

města a to parc. č. 2734/1, k. ú. Dolní Suchá spočívající v umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy zemního 

vedení nízkého napětí v rámci stavby č. IV-12-8016943/011 Dolní Suchá, 

Prachatická č. p. 2329/104, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč  

+ DPH, o výměře 16,00 m2 dle GP č. 1519-343/2022 ze dne 2. 6. 2022,  

na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen – 

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

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

 

4495/90RM/2022 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov-Prostř. Suchá 1. etapa“_________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to parc. č. 

1326/7, 1326/1, 1326/8, 1326/9, 1326/10, 1319/2, 1330/1, 1338/59, 1338/3, 

1338/49, 1338/48, 1338/47, 1338/45, 1338/44, 1339/4, 1339/11, 1339/8, 1339/9, 

1339/10, 1339/6, 1339/7, 1339/5, 1339/1, 1319/19, 1319/16, 1319/17, 1319/18, 

1353/3, 1340, 1353/19, 1353/16, 1353/13, 1353/2, 1353/1, 1353/6, 1353/9, 

1320/3, 1319/1, 1367/3, 1367/20, 1367/19, 1367/18, 1367/2, 1367/15, 1367/14, 

1367/12, 1367/11, 1367/1, 1367/8, 1367/6, k. ú. Prostřední Suchá (dále jen 

„pozemky“), o výměře cca 2.910,00 m2, na dobu od zahájení stavby do doby 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

a budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle geometrického 

plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou ve prospěch 

společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše,  

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS Havířov - Prostř. 

Suchá 1. etapa“ 

 



 
 

USNESENÍ 

z 90. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 25.07.2022 

11 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 31.12.2022 
 

 
4496/90RM/2022 - Nájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1. ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 113/EO/21 ze dne 23.2.2021,  

na pozemek parc. číslo 2105/753, k. ú. Šumbark, s nájemcem panem P. J., 
bytem …………………………., dohodou k 31.08.2022 

 
2. nájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark o výměře 75 m2, panu D. U., 
bytem …………………………., za účelem využití pozemku, pod již postavenou 
budovou č.p. 469 sloužící jako prodejní stánek s provozem rychlého občerstvení 
a pro přístup k této budově, za podmínek:  

- na dobu neurčitou od 01.09.2022, s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- celkové roční nájemné 18.660,00 Kč/rok, z toho pro pozemek pod stavbou  

o výměře 59 m2 činí nájemné 17.700,00 Kč/rok a pro přístup o výměře 16 m2 

činí nájemné 960,00 Kč/rok 
- platby nájemného čtvrtletně ve výši 4 665,00 Kč 
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů 
- v prostorách prodejního stánku nebudou umístěny hrací automaty 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou 

schůdnost přístupu ke stánku  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  
o ukončení smlouvy o nájmu pozemku a smlouvy o nájmu pozemku  
dle bodu 1. a 2. 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
a smlouvu o nájmu pozemku dle bodu 1. a 2.v souladu s tímto usnesením 

 
                                                                                                      Z: vedoucí EO 
                                                                                                      T:  31.08.2022 
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4497/90RM/2022 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu koupě závodu  

– Moskevská 1104/1e______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 39,82 m2 v 1. NP budovy na 

ul. Moskevská 1104/1e, Havířov-Město, která je součástí pozemku parc. č. 2330, 

k.ú. Havířov-město, z nájemce pana A. M., IČO: 04921186 na paní M. K.,  

IČO: 02709198 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci paní M. K., se sídlem Vedlejší 282/3,  

736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 02709198 a podmínky nájemní smlouvy: 

- sazba nájemného 1.087,00 Kč/m2/rok 

- hrazení nájemného a záloh na služby měsíčně 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- za účelem prodejny potravin, skladu a sběrny sazky 

 

 

4498/90RM/2022 - Záměr pachtu pozemků parc. č. 397, 399, k. ú. Dolní Suchá_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pachtu pozemků parc. č. 397, trvalý trávní porost o výměře 167 m2 a parc. 

č. 399, zahrada o výměře 798 m2, k. ú. Dolní Suchá, panu D. U., 

…………………………., za účelem zahrady 

 

 

4499/90RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Jarošova 1194/31b, CETIN a.s.__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – část střechy o výměře 8 m2 pro umístění 3 ks 

anténních stožárů a kabelových žlabů a místnost o výměře 10 m2 ve střešní 

nástavbě budovy na ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, která je součástí 

pozemku parc. č. 698, k. ú. Šumbark, za účelem umístění a provozování 

telekomunikačního zařízení – základnové stanice včetně příslušenství,  

za podmínek:  

společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň,  

190 00 Praha 9, IČO: 04084063 
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4500/90RM/2022 - Podnájem části nemovité věci – Dlouhá třída 474/25_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podnájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 65,59 m2 v 1. NP 

bytového domu na ul. Dlouhá třída 474/25, Havířov-Město, který je součástí 

pozemku parc. č. 1129, k. ú. Havířov-město, nájemci panu F. P., IČ: 87946785, 

se sídlem Hlavní třída 440/69, Havířov-Město, pro podnájemce společnost B+K 

FARMA Rychvald s.r.o., IČ: 26866935, za podmínek: 

- sazba nájemného za podnájem 1 335,- Kč/m2/rok, 

- platby záloh na služby, 

- účel využití jako prodejna masa a uzenin 

 

 

4501/90RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Jedlová 495/6_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 15,60 m2 v 1.  

PP budovy na ul. Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku, která je součástí 

pozemku parc. č. 2105/36, k.ú. Šumbark, paní K. B., bytem 

…………………………., za účelem využití jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

4502/90RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Hlavní třída 440/69_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 11,10 m2 v 1. PP budovy 

na ul. Hlavní třída 440/69 v Havířově-Městě, která je součástí pozemku parc. č. 

1249, k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako sklad pro vlastní potřebu,  

za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- platby záloh na služby, 

paní A. K., bytem …………………………. 
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4503/90RM/2022 - Nájem části nemovité věci – Národní třída 1541/14a____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 25,70 m2 a podíl 

společných prostor o výměře 5,27 m2 v 2. NP budovy na ul. Národní třída 

1541/14a v Havířově-Městě, která je součástí pozemku parc. č. 424,  

k.ú. Havířov-město, za účelem využití jako dispečink, za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné 524,00 Kč/m2/rok bez DPH za podnikatelskou plochu  

a za podíl společných prostor,  

- platby záloh na služby, 

společnosti RK Dornean-trans s.r.o., IČ: 09851470,  

se sídlem Zahradní 461, 749 01 Vítkov 

 

 

4504/90RM/2022 - Ukončení nájmu prostor v objektu ul. U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark,  

nájemci příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení nájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 200,02 m2 

v objektu ul. U Jeslí 893/2 v Havířově-Šumbarku, nájemci příspěvkové 

organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, 

Havířov-Město, dohodou k 31.08.2022 

 

 

4505/90RM/2022 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova_________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 82. a č. 83., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 82. a č. 83., 

dle Přílohy č. 1. 
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4506/90RM/2022 - VZ/227/EO/22 – „Pořízení služeb IS pro podporu energetického  

managementu“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/227/EO/22 – „Pořízení služeb pro podporu energetického managementu“ 

od společnosti ENSYTRA s. r. o., nám Svobody 931/22, Mohelnice,  

IČ: 285 821 36 s nabídkovou cenou 22 977,90 Kč včetně DPH  

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/227/EO/2022 

- „Pořízení služeb pro podporu energetického managementu“ takto:   

 

2. místo:   TESCO SW a. s., tř. Kosmonautů,  

Olomouc-Hodolany, IČ: 258 925 33  

                  s nabídkovou cenou 19 965,00 Kč včetně DPH 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/227/EO/22 – „Pořízení služeb pro podporu energetického 

managementu“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/227/EO/22 – „Pořízení služeb 

pro podporu energetického managementu“ 

Z: vedoucí EO 

T: 31.08.2022 

 

 

4507/90RM/2022 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“ - Dodatek  

č. 2 ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo zn. 661/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

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

1 680 729,69 Kč bez DPH (2 033 682,92 Kč včetně DPH)  

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo zn. 661/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD stavebních prací v rozsahu Přílohy č. 1 za cenu -731 468,69 Kč 

bez DPH (-885 077,11 Kč včetně DPH). 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 
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4. prodloužení termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo  
zn. 661/OÚR/21 pouze pro práce a dodávky související s exteriérem objektu 
SO 01 včetně dodatečných stavebních prací dle bodu 1. tohoto usnesení  
o 60 kalendářních dnů   

 
5. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21 na provedení stavby  

č. 18029 „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“ 
v rozsahu bodů 1. až 4. tohoto usnesení se společností MORYS s. r. o.,  
se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 42864771 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2  
ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21 ze dne 06.09.2021 
 
u k l á d á 
 
1. předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21  

ze dne 06.09.2021 
Z: vedoucí OÚR 
T: 08/2022 
 

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

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 
                                                                                                             T: do 15 dnů ode dne  
       uzavření dodatku č.2 
 

 
4508/90RM/2022 - OŘ/192/OÚR/21 „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - uzavření  

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21_________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 612/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1 486 190,30 Kč bez DPH 
(1 798 290,26 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

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

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -334 039,26 Kč bez DPH  
(- 404 187,50 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

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

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

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

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21 ze dne 10.08.2021 

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 612/OÚR/21  

ze dne 10.08.2021 

Z: vedoucí OÚR 

T: 08/2022 

 

2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení  

o změně závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

  

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 

                                                                                                             T: do 15 dnů ode dne 

       uzavření dodatku č. 2 

 

 

4509/90RM/2022 - „Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova“ - zahájení zadávacího řízení____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

„Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova“ (stavba č. 21010) 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   750.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení:    ode dne účinnosti smlouvy,  

tj. zveřejnění smlouvy v registru  

smluv (předpoklad říjen 2022) 

termín dokončení:  nejpozději do 300 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlouvy  
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9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH (váha 100%) 

 

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

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

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

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

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

a odstraňování“. 

 

12. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně: 

a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce (nepřipouští  

se nová výstavba) vnitřních prostor jedné budovy v minimální hodnotě 

30.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících 

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

tak i na požadovanou minimální hodnotu 

b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla instalace fotovoltaické elektrárny  

o instalovaném minimálním výkonu 8 kWp/na střeše 1 objektu, a to jak 

s ohledem na požadovaný předmět, tak i na požadovaný minimální 

výkon. 

c) 1 zakázky, jejímž předmětem byla montáž slaboproudých rozvodů  

v minimální hodnotě 800.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně 

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

předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu 

(Poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) až c) je možno 

prokázat i společně stejnou zakázkou.) 

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

v tomto složení: 

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

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby. 

(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat 

tatáž osoba. Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup za 

stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti.) 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob podílejících se na plnění  

veřejné zakázky: 

a) stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, a to platné osvědčení  

o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru pozemní 

stavby,  
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13. podmínky zadávacího řízení: 

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

v nabídce 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího  

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

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

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

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným  

plněním v minimální výši 20.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 

100.000 Kč 

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

je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14. podmínky realizace: 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců, vyjma dodávek technologického  

charakteru se samostatným záručním listem, u kterých bude platit záruka 

poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců 

- předložení bankovní záruky za řádné provedení a dokončení celého díla  

ve výši alespoň 5% z celkové ceny díla bez DPH nejpozději do 14 

kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

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

v den doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí 

dokončeného díla  

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2  

 

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

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust.  

§ 122 zákona 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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4510/90RM/2022 - Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské oblasti města Havířov 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření „Smlouvy 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, a to: 

- na dobu určitou do ukončení zajišťování dopravní obslužnosti dopravcem  

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

IČO: 45192081 na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících uzavřené mezi statutárním městem Havířov a tímto dopravcem 

- s finančním podílem obcí dle pravidel úhrady obcí za zajištění dopravní  

obslužnosti uvedených v příloze tohoto materiálu  

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem „Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti 

v příměstské oblasti města Havířov městskou autobusovou dopravou“, uzavřené 

vždy samostatně s obcí Petřvald, Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice, 

Šenov, Těrlicko a Stonava, 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské 

oblasti města Havířov městskou autobusovou dopravou“, s obcí Petřvald, 

Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice, Šenov, Těrlicko a Stonava. 

 

Z: vedoucí OKS 

T: po podpisu smlouvy  

     pověřenými zástupci  

     dotčených obcí 

 

 

4511/90RM/2022 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dětské herní sestavy umístěné na ul. Gen. Svobody 238/22,  

Havířov – Šumbark, jako dlouhodobého hmotného investičního majetku 

z majetku města ve správě OJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem 

města: 

 

- rok pořízení 2015, inv. č. 000000039475,  

pořizovací cena 82 955,70 Kč vč. DPH, cena zůstatková 30 403,70 Kč. 
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4512/90RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní 

komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP 

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

28.06.2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování  

na parkovišti místní komunikace ul. Mickiewiczova v Havířově, pro vozidlo  

se speciálním označením O7, pro p. S. S. 

 

 

4513/90RM/2022 - Outsourcing pro MŠ – zajištění služeb a správy IT – zahájení  

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  

na služby „Outsourcing pro MŠ – zajištění služeb a správy IT“ realizovanou 

formou zjednodušeného podlimitního řízení na služby dle §53 zákona  

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

„zákon“). 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

  měsíčně hradit paušální cenu) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   30 000,00 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   září 2022 

předpokládaný termín ukončení:  září 2026 
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9. kritérium hodnocení:   nabídková cena v Kč bez DPH  

za výši paušální odměny  

za poskytování služby na 1 měsíc 

pro všechny MŠ  

(uvedené v Příloze č.4)-váha 70 % 

hodinová sazba za činnosti, které  

nejsou zahrnuty v činnostech  

pravidelného měsíčního paušálu 

– váha 30 % 

 

10. Kvalifikace: 

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

doklady dle ust. § 75 zákona. 

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to poradenství v oblasti informačních 

technologií 

 

12. technická kvalifikace:  

- seznam minimálně 2 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky  

před zahájením zadávacího řízení, přičemž předmětem každé služby bylo 

poskytnutí služby správy IT v rozsahu v minimální hodnotě ve výši 

200 000,00 Kč bez DPH/1 klient /1 rok 

 
13. podmínky zadávacího řízení:      

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

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

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

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

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

d) pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním  
v minimální výši 1 000 000,00 Kč 

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

 
14. podmínky realizace:      

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

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

a současně s uveřejněním na profilu zadavatele 
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p o v ě ř u j e  
 
1. pana Radima Palu, DiS., se sídlem Balbínova 959/87a,  

725 29 Ostrava – Petřkovice, IČO: 01067982, provedením všech úkonů 
souvisejících se zadávacím řízením „Outsourcing pro MŠ – zajištění služeb  
a správy IT “, vyjma úkonů uvedených v ust. § 43 odst. 2 zákona a v bodě 2. 
tohoto pověření 

2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek  
 

 

4514/90RM/2022 - Zahájení školního roku 2022/2023 v 1. třídách základních škol____________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2022/2023 v 1. třídách 
základních škol ve čtvrtek 1. září 2022 dle upravené přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 

oznámit zástupcům města čas a místo zahájení školního roku 2022/2023  
v 1. třídách  základních škol  

                  Z: vedoucí OŠK 

                  T: srpen 2022  
 

                                        

4515/90RM/2022 - Vyhlášení nového konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele,  

jmenování a stanovení platu 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 

 

2. usnesení komise: pro výkon činnosti ředitele není vhodná uchazečka  

paní Bc. R. U., DiS., 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 
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u k l á d á 

 

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

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

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

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

a konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů konkurzní 

komise tyto subjekty:   

     - zřizovatele MŠ Moravská Havířov, 

     - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

     - právnickou osobu vykonávající činnost MŠ Moravská Havířov, 

     - Českou školní inspekci.  

 Z: vedoucí OŠK 

         T: listopad 2022 

       

j m e n u j e 

 

dle § 166 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů ředitelku Mateřské školy Havířov-Šumbark Moravská 14/404, 

příspěvková organizace, IČO: 61988588 paní  Bc. R. S.  

na vedoucí pracovní místo bez konkurzního řízení na dobu určitou,  

a to od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022  

 

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 paní Bc. R. S., ředitelce Mateřské školy 

Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková 

organizace, IČO: 61988588 paní  Bc. R. S. od 1. 8. 2022  

dle přílohy č. 3 

Z: vedoucí OŠK 

         T: červenec 2022 

 

 
4516/90RM/2022 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci  

ZŠ Gen. Svobody Havířov__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov – Šumbark Gen. Svobody 
16/284 okres Karviná IČO: 48805513 pronájem části nemovité věci opakovaně 
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na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců  
po sobě jdoucích níže uvedeným subjektům, za podmínek:  
 
1. TOP MAŽORETKY DIXI, Moskevská 1111/1c, Havířov, IČO: 04202104 
 

předmět nájmu:    užívání malé tělocvičny školy  
a jejího příslušenství pro tělovýchovnou činnost   

výměra prostor:   257,00 m2,  
nájemné:   200,00 Kč/ hodina, včetně služeb  

(energie, teplo, voda, úklid)                        
doba nájmu:    od 15. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku 

Vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost přerušena, takže nájemce 
nebude hradit nájemné. Nájemné bude upraveno v souladu  
se změnou sazby nájemného schváleného radou města. 
 
2. J. T., bytem …………………………. 
 

předmět nájmu:    užívání velké tělocvičny školy a jejího  
příslušenství pro tělovýchovnou činnost   

výměra prostor:   326,00 m2,  
nájemné:    250,00 Kč/ hodina, včetně služeb  

(energie, teplo, voda, úklid)                        
doba nájmu:    od 15. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku 

Vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost přerušena, takže nájemce  
nebude hradit nájemné. Nájemné bude upraveno v souladu se změnou  
sazby nájemného schváleného radou města. 

 

 
4517/90RM/2022 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ Moravská Havířov___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres 
Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131, zastoupené Mgr. M. S., 
ředitelkou školy pronájem školního bytu za podmínek: 
 

nájemce:   N. M. Š. 
předmět nájmu: školní byt 
výměra prostor:  35,56 m2 (započitatelná 33,52 m2) 
nájemné:   70,00 Kč/m2  
služby:   teplo – zálohová měsíční platba,  

    voda – stanoveno paušálně, hrazeno v nájmu    
                                    dodávka elektrické energie – přefakturace skutečné  

spotřeby  
doba nájmu:   na dobu určitou od 1. 10. daného kalendářního roku  

do 30. 9.  následujícího kalendářního roku s možností  
opakovaného prodlužování vždy na 1 rok  

poznámka:  nájemné bude upraveno v souladu se změnou sazby  
nájemného schváleného radou města 
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4518/90RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á 

 

dodatečný souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

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

IČO: 48805475 

 

věcný dar ve výši 7 463,36 Kč od společnosti Nadace PPF,  

Evropská 2690/17, 160 000 Praha 6, Dejvice,  

IČO: 08547645 – výukový materiál českého jazyka pro žáky z Ukrajiny 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

- finanční dar ve výši 193 908,00 Kč  

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,  

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509  

– úhrada stravného pro 28 žáků ve šk. roce 2022/2023  

v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 

- věcný dar ve výši 24 550,40 Kč od společnosti Nadace PPF,  

Evropská 2690/17, 160 000 Praha 6, Dejvice, IČO: 08547645  

– výukový materiál českého jazyka pro žáky z Ukrajiny 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

věcný dar ve výši 35 790,90 Kč od společnosti Nadace PPF,  

Evropská 2690/17, 160 000 Praha 6, Dejvice, IČO: 08547645  

– výukový materiál českého jazyka pro žáky z Ukrajiny 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

 

věcný dar ve výši 489,96 Kč od společnosti Nadace PPF,  

Evropská 2690/17, 160 000 Praha 6, Dejvice, IČO: 08547645  

– výukový materiál českého jazyka pro žáky z Ukrajiny 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 

 

věcný dar ve výši 5 107,12 Kč od společnosti Nadace PPF,  

Evropská 2690/17, 160 000 Praha 6, Dejvice, IČO: 08547645 

– výukový materiál českého jazyka pro žáky z Ukrajiny 

 



 
 

USNESENÍ 

z 90. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 25.07.2022 

27 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

 

finanční dar ve výši 56 842,00 Kč  

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,  

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509  

– úhrada stravného pro 10 žáků ve šk. roce 2022/2023  

v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 

 

6. Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,  

IČO: 61988600 

 

finanční dar ve výši 289 060,00 Kč  

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,  

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509  

– úhrada stravného pro 50 žáků ve šk. roce 2022/2023  

v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 

 

 

4519/90RM/2022 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

I. 

s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958203 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

název operačního programu:   Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:   OPJAK pro MŠ U Topolů 

požadovaná výše dotace:   459 477,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno 

poskytovatelem dotace 

 

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

IČO: 48805475 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

název operačního programu:   Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:   ZŠ Marie Pujmanové – Šablony I 

požadovaná výše dotace:   3 154 024,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno 

poskytovatelem dotace 
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3. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

název operačního programu:   Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:  Šablony I – ZŠ Školní Havířov – 

Personální podpora, profesní rozvoj 

pedagogů, inovativní vzdělávání žáků  

 a spolupráce s rodiči dětí 

požadovaná výše dotace:   2 070 158,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno 

poskytovatelem dotace 

 

4. Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

poskytovatel dotace:              Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

název operačního programu:  Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:    Šablony pro MŠ a ZŠ I 

požadovaná výše dotace:   3 522 523,00 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

poskytovatelem dotace 

 

5. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

název operačního programu:   Operační program Jan Amos Komenský  

– Šablony pro MŠ a ZŠ I 

název projektu:  Polská škola Havířov 002 

požadovaná výše dotace:   931 500,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

poskytovatelem dotace 

 

II. 

se změnou výše požadované dotace příspěvkové organizace: 

 

Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248, a to takto: 

 

z původní požadované výše dotace:  1 718 500,00 Kč na 3 240 000,00 Kč 
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4520/90RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – 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 

 

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 v celkové výši 100 000,00 Kč na opravu 

části topných těles v ZŠ Frýdecká   

 

 

4521/90RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení vlastního investičního 

majetku – ZŠ Gen. Svobody Havířov_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark  

Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 

 

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 128 000,00 Kč na pořízení  

tří kusů dataprojektorů 

 
2. Pořízení vlastního investičního majetku: 
 

3 ks dataprojektorů 3LCD EPSON EB-725Wi  
v celkové maximální pořizovací ceně 128 970,00 Kč včetně DPH  

 

 
4522/90RM/2022 - Vyřazení investičního majetku – MŠ E. Holuba Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou 
organizací města Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, 
příspěvková organizace, IČO: 70958220 
 

socha Totem cestovatele Holuba ze IV. ročníku řezbářského sympózia 
„Havířovská lípa s novou tváří“, pořízena dne 13. 6. 2012,  
inventární číslo KP 1, v pořizovací ceně 6 000,00 Kč včetně DPH  
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4523/90RM/2022 - Udělení souhlasu se zařazením investičních záměrů do Strategického  
rámce MAP III – ZŠ Moravská Havířov – změna usnesení______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení č. 3955/81RM/2022 ze dne 14.2.2022 v části „souhlasí“ tak,  
že větu: 
 
„se zařazením investičních záměrů „Pokročilé metody ve vzdělávání na ZŠ 
Moravská Havířov-Šumbark“, „Stavební úpravy a vybavení venkovního prostoru 
školy - atrium“, „Vybudování učebny dílny“, „Modernizace skleníku“  
a „Rekonstrukce prostor šaten žáků“ – Základní školy Havířov-Šumbark 
Moravská 497/29 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČO: 709 581 31 do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411“ nahrazuje větou: 
 
„se zařazením investičních záměrů „Pokročilé metody ve vzdělávání na ZŠ 
Moravská Havířov-Šumbark“, „Stavební úpravy a vybavení venkovního prostoru 
školy - atrium“, „Vybudování učebny dílny“, „Modernizace skleníku“  
a „Vybudování zázemí pro školní družinu a školní klub“ – Základní školy 
Havířov-Šumbark Moravská 497/29 okres Karviná, příspěvková organizace, 
IČO: 709 581 31 do Strategického rámce MAP III v rámci realizace projektu 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411“ 

      Z: projektový manažer MAP 
      T: 10.09.2022  
 

 
4524/90RM/2022 - Žádost o vystavení souhlasu k navýšení kapacity povoleného  

počtu žáků v Montessori základní škole Úsměv________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y d á v á 
 
souhlas spolku Naše Montessa, z.s. se sídlem K Přehradě 388/44, Životice,  
736 01 Havířov IČO: 05435404 k navýšení kapacity povoleného počtu žáků  
z 60 na 80 žáků v Montessori základní škole Úsměv  

 

 
4525/90RM/2022 - Vyřazení investičního majetku dřevěné sochy Švadlena s peřinou_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení investičního majetku - dřevěné sochy Švadlena s peřinou,  
inv. číslo 000000035103, v účetní ceně 6 300,00 Kč, z majetkové a účetní 
evidence statutárního města Havířova, OJ3  
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4526/90RM/2022 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v  ě d o m í  
 
žádost o poskytnutí dotace Českému svazu volejbalu na konání projektu 
„Havířov beach 3*“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 172 000,00 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 projektu "Havířov beach 3*" s tím,  
že účelu poskytnuté dotace bude dosaženo do 30. 11. 2022 

2. navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace  
a dary“ na rok 2022 o 172 000,00 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 - Ostatní 
dotace a dary dle bodu 2) schvalovací části tohoto usnesení do návrhu úprav 
rozpočtu IV. na rok 2022  
pověřit vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace organizaci Český svaz volejbalu, IČO: 00540285 

 
Z: vedoucí OŠK  
T: srpen 2022 

 

 

4527/90RM/2022 - Mimořádná přidělení konkrétních bytů v Domech s pečovatelskou  

službou v majetku statutárního města Havířova________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

mimořádná přidělení konkrétních bytů zvláštního určení v Domech 

s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Havířova dle přílohy č. 1 
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4528/90RM/2022 - Rozšíření kapacity krizového bydlení v rámci Terénního programu_______  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit rozšíření stávající kapacity služby 

krizové bydlení v rámci Terénního programu spolku PORTAVITA se sídlem 

Nám. T. G. Masaryka 810/4, 736 01 Havířov-Šumbark, IČ: 22611908  

od 01.01.2023 o 1,0 úvazku, s finanční spoluúčasti města minimálně  

ve výši 20 % oprávněné provozní ztráty ročně 

 

 

4529/90RM/2022 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, 

provedení technického zhodnocení svěřeného majetku, a to konkrétně částečnou 

rekonstrukci potravinového výtahu na středisku MIKADO na ul. Tajovského 

1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí v celkové výši 168 550,00 Kč bez DPH. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: září 2022 

 

 

4530/90RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice  

a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace___________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, 

přijetí účelové dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice ve výši 5 000,00 Kč  

a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

 

p o v ě ř u j e  

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: srpen 2022 
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4531/90RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru____________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, 

přijetí účelově vázaného finančního daru od K. P.,  

bytem …………………………. ve výši 20 033,00 Kč. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: srpen 2022 

 

 

4532/90RM/2022 - Informace o zrušení zadávacího řízení „Dodávka elektřiny prostřednictvím 

instalace zařízení fotovoltaické elektrárny“ – SSRZ Havířov_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informaci o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky  

č. VZ/8/SSRZ/2022 s názvem „Dodávka elektřiny prostřednictvím instalace 

zařízení fotovoltaické elektrárny“, neboť v zadávacím řízení byla podána pouze 

jedna nabídka 

 

 

4533/90RM/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. 43, vel. 0+1 v ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

2. Byt č. 19, vel. 0+1 v ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

3. Byt č. 44, vel. 0+1 v ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 
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4. Byt č. 23, vel. 0+1 v ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. …………………………. 

 

5. Byt č. 14, vel. 1+1 v ulici Antala Staška 1086/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. …………………………. 

 

6. Byt č. 24, vel. 1+1 v ulici Sukova 819/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

 

 

7. Byt č. 18, vel. 1+1 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,   

2. …………………………. 

 

8. Byt č. 4, vel. 1+1 v ulici Národní třída 576/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

9. Byt č. 3, vel. 0+2 v ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

10. Byt č. 74 vel. 0+2 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

11. Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici V Parku 157/12, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

12. Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici Česká 1199/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

13. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Uzavřená 1019/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………. ,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

14. Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Husova 545/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 
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15. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Balzacova 1187/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. ………………………….. 

 

16. Byt č. 4, vel. 0+2 v ulici 17. listopadu 1107/28, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

17. Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Studentská 1148/20, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

18. Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. …………………………. 

 

19. Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1122/24, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….  

 

20. Byt č. 1, vel. 1+2 II. ktg. v ulici Hornická 681/67,  

Havířov - Prostřední Suchá,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

21. Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici Svatopluka Čecha 546/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

22. Byt č. 13, vel. 1+3 v ulici 1. máje 870/14, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

23. Byt č. 33, vel. 1+3 v ulici Petra Bezruče 1542/11, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 
24. Byt č. 15, vel. 1+3 v ulici Petra Bezruče 1544/7, Havířov - Podlesí,  

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

 
25. Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1102/77, Havířov - Podlesí,  

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

 
26. Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Lidická 1177/52b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 
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27. Byt č. 14, vel. 1+5 v ulici Mládí 1144/22, 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 

 

 
4534/90RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí  

z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 7. 2022 a 1. 8. 2022  
dle přílohy č. 1  

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

 
4535/90RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 
Havířov-Město, kterým k 31. 7. 2022 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

4536/90RM/2022 - OŘ/290/ORG/22 - Koncepce a poradenství v ICT - rozhodnutí o námitkách_ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

námitky stěžovatele Moore Technology CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4,  

186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 04896661, proti zadávacím podmínkám 

zadávacího řízení OŘ/290/ORG/22 - Koncepce a poradenství v ICT uvedené  

v příloze č. 1 
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o d m í t á  

 

námitky stěžovatele Moore Technology CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 

186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 04896661, proti zadávacím podmínkám 

zadávacího řízení OŘ/290/ORG/22 - Koncepce a poradenství v ICT z důvodů 

uvedených v příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí  

o námitkách 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli 

 

Z: vedoucí OPS 

T: 26.07.2022 

 

 

4537/90RM/2022 - OŘ/270/ORG/22 - Microsoft 365 - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy_ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem  

Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 24207519, který jako 

jediný podal nabídku v zadávacím řízení OŘ/270/ORG/22 - Microsoft 365 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/270/ORG/22 - Microsoft  

365 s dodavatelem SoftwareONE Czech Republic s.r.o.,  

se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 24207519,  

v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů 

a údajů dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty 

k podání námitek proti rozhodnutí o výběru, a to s nabídkovou cenou 

6 443 287,16 Kč včetně DPH sestávající z jednotkových cen uvedených 

v příloze č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

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

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 26.07.2022 
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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 ORG 
T: po marném uplynutí lhůty k 

podání námitek proti rozhodnutí 
o výběru 

 

 
4538/90RM/2022 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 2. čtvrtletí 2022________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  
v 2. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č. 1 a Plán kontrolní činnosti oddělení kontroly 
a interního auditu odboru kancelář primátora na II. pololetí 2022. 

 

  
4539/90RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

na Slovensku ve dnech 17. 6. - 19. 6. 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 17. – 19. června 2022.  
Složení delegace: Ing. Josef Bělica, MBA, primátor města  

a Róbert Masarovič MSc., MBA, DBA, LL.M, člen RMH 
 

 
4540/90RM/2022 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Omiš  

v Chorvatsku ve dnech 23. 6. - 26. 6. 2022______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Omiš v Chorvatsku, která se 
uskutečnila ve dnech 23. – 26. června 2022.  
Složení delegace: Mgr. Daniel Vachtarčík, radní pro sport  

  a Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., člen RMH. 
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4541/90RM/2022 - Změna ve složení Občanské komise č.5 pro část města Havířov – Šumbark_ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci pana M. P. na post člena Občanské komise č.5 pro část města Havířov 
– Šumbark z důvodu změny adresy místa bydliště. 

 

 
4542/90RM/2022 - Dodání a implementace nového informačního systému pro MP Havířov  

– 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  

„Dodání a implementace nového informačního systému pro MP Havířov“ 
 
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
 
3. dílčí plnění (fakturace):   ano (roční) 
    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 začátek  
měsíce září 2022) 

 
termín dokončení dodávky:    nejpozději do 90 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlouvy  
(implementace, testovací provoz,  
zaškolení) 

zahájení ostrého provozu:   od 02.01.2023 
dokončení plnění ze smlouvy:    doba neurčitá 

 
6. hodnotící kritérium:     nejnižší nabídková cena 

v Kč včetně DPH 
 
7. základní způsobilost: 

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíců 
přede dnem podání nabídky 
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8. profesní způsobilost: 
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,  

ne starší 3 měsíců 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: 

- seznam minimálně 2 dokončených dodávek poskytnutých za posledních  
5 let přede dnem podání nabídky, přičemž předmětem každé byla dodávka 
informačního systému pro městskou policii v minimální hodnotě 
500 000,00 Kč bez DPH/1 dodávka, a to jak s ohledem na požadovaný 
předmět, tak rovněž na požadovanou minimální hodnotu 

- platný certifikát ISO 27001 (systém managementu bezpečnosti informací)  
dodavatele pro činnosti odpovídající předmětu veřejné zakázky  

 
10. další podmínky: 

- před podpisem smlouvy předložení pojistné smlouvy nebo pojistného  
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným  
plněním v minimální výši 5 000 000,00 Kč  

- záruka 24 měsíců 
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
- nepřipustit prokazování kvalifikace poddodavatelem 

 
11. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou  
 
12. složení komise pro hodnocení nabídek dle Přílohy č. 2 
 
13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů 
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodání a implementace nového informačního systému pro MP Havířov“ 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Dodání a implementace nového informačního systému 
pro MP Havířov“  

Z: vedoucí ORG  
T: 8/2022 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.    Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. 

primátor města      náměstkyně primátora 

pro školství a kulturu  


